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Dobrogea românească în Evul Mediu 

MIRCEA-CEL-BATRAN ŞI FIUL SAU MIHAIL 

Pictură murală în biserfr:a mânăstirii Cozia 

Mircea-cel-Bătrân, a stăpânit Dobrogea între anii 1386..:_1418 
� 
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In hrisovul din anul 1387, Mircea are următorul titlu : 
„Eu, cel întru Christos, Dumnezeu binecredinciosul şi binecinstitorul 

şi ele Christos iubitorul şi singur stăpânitorul, Ion Mircea, mare Voevocl şi 
Domn, cu mila îui Dumnezeu �i cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi dom
nind toată ţara Ungrovlahiei şi părţile de peste munţi încă şi spre părţile 
Tăt!ireşti şi Amlaşului şi Făgăraşului herţog şi banatului dela Severin 
domn şi DE AMANDOUA PARŢILE DE PESTE TOATA DUNAREA PANA 
LA MAREA CEA MARE ŞI CETAŢEI DARSTORULUI STAPANITOR". 

Din hri.sovul lui Mircea cel Bătrân pentru mânăstirea Cozia. 
a. 6895 (t 387)

Fotografia după originalul aflat în arhivele statului : partea 
relativă la stăpânirea asupra Dârstorului (Silistra). Originalul are 
anul 6895 (1 Sept. 1386-31 Aug. 1387) scris pe margine ; acum în 
parte alterat. Hasdeu în ,,Istoria critică a Românilor" (1874), citează. 
acest document după original cu observaţia următoare : ,,se citeşte· 
foarte clar anul 6895". 

Porunca dată căpeteniilor Dârstorului 

Mircea porunceşte căpeteniilor cetăţei Dârstorului (Silistra) să res
pecte şi să păzească dreptul pescuitului in bălţile clin împrejurime, confe-· 
rit mănăstirei Cozia. (hrisovul din 1387 pentru mănuştirea Cozia). 
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DOBROGEA ROMANEASCĂ 

'fn timpul Domniei Regelui Carol I s'a anexat Dobrogea veche în ziua de 14 Noem
brie 1878; iar Dobrogea Nouă a fost anexată în anul 1913. 
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lnalt Ordin de zi al Domnitorului Carol, al României, dat în Brăila, în ziua 
de 14 Noembrie anul 1878, trupelor române, în ajunul ocupării Dobrogei 

c� 

p;.,fL.<Â- ,,. � /� -z-: .,� _(,:: fa . � .. -�.,,../- � ��-
q.,-...c- ,.......�A,,� c..-c. / 

'*,.; ,u,., ---� "<' ��-, <'.<.._ �:;t:;,_. �, � u ·�:

Ordinul de zi în fac-simite. El a fost redactat de Mihail Cogălniceanu 
şi semnat de Domnitorul Carol. 
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PREFA,TA 
• 

Provincia de peste Dunăre, cunoscută sub numele de „Dobro
gea", a făcut parte din Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea
cel-Bătrân. 

Intre numeroasele sale titluri, Mircea-cel-Bătrân a avut şi pe 
acela de : ,,stăpânitor al ambelor maluri pe toată Dunărea până la 
0cean (Marea Neagră) şi al oraşului Silistra" �). După aproape 500, 
de ani, Dobrogea, împreună cu Delta Dunării şi Insula Şerpilor, a tre
cut, iarăşi, sub dominaţia românească prin două anexiuni : întâia, s'a 
făcut după războiul independenţei, prin tratatul dela Berlin din 1878 
şi a dozi_a, după războiul din peninsula balcanică, prin tratatul dela 
Bucureşti, din 1913. 

ln anul 1878, Rusia a stăruit ca să i se „retrocedeze" cele trei• 
judeţe din sudul Basarabiei, care făceau parte integrantă din terito
riul României, în schimbul „cedării Dobrogii". 

Reprezentanţii României - Ion C. Brătianu şi Mi]J.ail Cogălni
ceanu - au protestat în şedinţa congresului dela Berlin din ziua de 19
Iunie (1 Iulie) 1878, împotriva pretenţiunilor nejustificate ale Rusiei, 
privitoare la Basarabia. Ei au reamintit membrilor congresului păcei 
drepturile noastre istorice asupra Basarabiei, precum şi angajamentul 
luat de Rusia faţă de noi, prin convenţia din 4 Aprilie 1877, că va res
pecta „integritatea teritoriului României". Am fost nevoiţi să accep
tăm hotărîrea Congresului dela Berlin, prin care s'a dat Rusiei cele 
trei judeţe din sudul Basaarbiei, iar, nouă, Dobrogea. S'a spus de că
tre unii oameni politici români, că s'ar fi putut obţine, atunci, condi
ţiuni mai avantajoase - teritorii întinse situate la sud de linia Silis-

1) Diploma, în Venelin, Acte vlaho-bulgare, ruseşti. Trad. Archiva Isto-
r" rică I, Hasdeu. 
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tra-Mangalia şi o despăgubire însemnată de război - dacă delegaţii 
nostri, trimisi, la Berlin, n'ar fi formulat protestul cunoscut împotriva 
R-u�iei. In ,;Istoria contimporană" 1), Titu Maiorescu, spune :

„Era vorba de greaua alternativă, sau de a refuza retrocedarea celor 3 
districte din Basarabia, sau de a consimţi la inevitabilul fapt, primind însil • 
o mare compensaţie teritorială şi finanţiară. Bismark ne sfătuia să ne h•J
tărîm pentru a doua parte a alternativei (Tene,; ia dragee haute !). In acest
caz, chiar Rusia, scăpând de imputarea ingratitudinii şi a răstă.lmăcirii con
venţiei dela 4 Aprilie cu „integritatea teritoriului", ne-ar fi ajutat să obţinem
o foarte largă despăgubire (se vorbea de atribuirea Dobrogei cu teritoriul de
la sud-vest până la Varna-Rusciuk şi de 200 milioane de franci). Principele
Carol pare a fi înclinat spre această soluţiune ; şi Kogălniceanu ar fi pre
ferit-o. Dar Ion :Brătianu a stăruit cu toată puterea în sensul celălalt şi ast
fel memoriul cere dela Congres, ca nicio parte a teritoriului actual să nu fie
deslipităl de România. Aşa zicea şi moţiunea lui Vernescu votată de Par
lament la 26 Ianuarie" 2):

Istoria nu poate lua în seamă controversele şi criticele ce le-a.
provocat în lumea noastră politică de-atunci, acceptarea, în condiţiile 
ştiute a hotărîrei congresului dela Berlin, de oarece ele au fost influ
enţate într'o mare măsură şi de consideraţiuni strâns legate de inte
rese de partid. 

Astăzi, se poate cristaliza o judecată nepărtinitoare, de oarece 
putem să analizăm evenimentele de-at1ţnci, în afară de pasiunile poli-
tice din acea epocă. 

Titu Maiorescu a pomenit numai de alternativa : sau refuzul de 
.,,a retroceda" Rusiei cele trei judeţe din Basarabia ; sau, consimţirea 
la „inevitabilul fapt" şi primirea, în schimb, a unei mari compensa
ţiuni teritoriale şi financiare. 

S-a acceptat, însă, hotărîrea impusă de congresul dela Berlin şi
fn acelaş timp, s-a protestat împotriva raptului Basarabiei de sud, de 
către Rusia. A fost oare această rezoluţie, contrară intereselor supe
rioare ale statului român ? 

Nu. Politica naţională, care nu poate desconsidera interesele 
permanente ale statului şi ,;iici principiile de drept, a impus accep
tarea hotărîrei congresului păcei din Berlin. O naţiune nu poate săi

consimtă la ce.darea, sub nu importă ce titlu, a unei părţi din terito- '

1) TITU MAIORESCU, Istoria contimporană a României, p„ 165-66.
Bucureşti, 1925. 

2) Partea finală a moţiunii:
,, ... Senatul şi Camera Deputaţilor declară, că sunt hotărîte a menţi

ne integritatea teritoriului ţării şi a nu admite o înstrăinare din pământul 
ei, sub nicio denumire şi pentru nicio compensaţiune teritorială', sau d,esdau
nare". Parlamentul Român a formulat acest răspuns la propunerile comite
tului Ignatiew. Vezi în această chestiune schimbul de scrisori dintre baronul 
rus, Jomini 'şi M. Kogălniceanu. (17 Ian. 1878 şi 31 Ianuarie 1878) şi scrisoa
rea adresată de Domnitorul Carol din 13/25 Februarie 1878 Kronprinz-ului 
Germaniei (mai târziu Friederich III). Această scrisoare a fost publicată în 
„Deutsche Revue" de prof. dr. Schaefer, fost preceptor al prinţului Carol de 
Hohenzollern şi în „Notes sur la vie du Roi Charles de Roilmanie", Buca-
rest 1894-1901. 
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rizzl ce-i aparţine de drept şi de fapt, nici chiar, în schimbul altor te
ritorii mai întinse, sau compensaţii băneşti. 

Am primit Dobrogea, în anul 1878, din partea Europei şi am 
menţinut, sus şi tare, drepturile noastre asupra Basarabiei. In ce si
tuaţie ne-am fi găsit, astăzi, dacă în 1878, am fi primit o Dobroge mai 
întinsa, la sud ; compensaţii financiare mari şi am fi consimţit la 
raptul Basarabiei de sud de către Rusia ? In „România şi chestia orien
tului", Ion I. C. Brătianu, spune: 

„România n'a voit să primească Dobrogea dela Rusia drept 
compensaţie, ci dela Congres, ca o restabilire a unei străvechi stăpâ
niri şi drept coQ.sacrare a unui interes european la gurile Dunării. Iar 
în ceea ce priveşte Basarabia, a vrut să se constate că ceda cu protes
tare numai înaintea forţei şi a hotărîrii puterilor" 1). 

In asemenea condiţiuni apare, în lumina istoriei, actul primei 
anexiuni a Dobrogei. 

Este adevărat că din cauza atitudinei Rusiei şi a hotărârei Con
gresului păcei dela Berlin, se formase, în ţara noastră, imediat după 
anexarea Dobrogei, un cu:r:ent în opinia publică, nefavorabil faţă de 
noua provincie. 

Se ştia însă bine că Dobrogea lui Mircea-cel-Bătrân ne aparţine 
de drept ; după cum se ştia că avem, peste Dunăre, o populaţie 'însem
nată românească, care, în unele regiuni, covârşea pe cea turco-tătară. 
Inainte de războiul independenţei, în anul 1867, - iată ce nu se ştia -
INTR'UN TRATAT SECRET INCHEIAT INTRE DOMNUL RO
MÂNIEI ŞI REGELE SERBIEI, ROMÂNIA IŞI REZERV ASE 
POSESIUNEA DELTEI DUNARII SI A DOBROGEI PÂNA LA 
LINIA RUSCIUK-VARNA. 2) 

In timpul domniei lui Cuza se spu11ea într'o poezie populară : 

„Iată şi Cuza călare 
Care strig,ă 'n gura mare : 
Trageţi hora cu 'nfocare 
Din Carpaţi şi pân'la Mare! 

(,.Hora lui Cii;;a Vodă", culeg. 
Vasile Aiecsandri). 

'Aşa dar, înainte de războiul independenţei, România a fost pre
ocupată de problema eşirei sale la mare ; de luarea în posesiune a! 
străvechilor ei teritorii de peste Dunăre. In tratatul secret din 1867' 
a fost vorba, nu numai de Dobrogea în limitele sale actuale, ci de teri
toriul întins, la Sud, până la linia Rusciuk-Varna. 

Dacă, în anul 1878, Doqrogea a fost considerată drept un ţinut 
sărac, în care bântuia malaria - aşa cum au fost considerate de Ro-

1) ,,Războiul Neatârnărei 1877-78. Universitatea Liberă. Conferinţe ţi
nute la Ateneul Român, p. 108-9.Bucureşti. 1897. 

• 2) p;o. EN�ELHARDŢ, La confederation balcaniq11e (Revue 
d1plomatique, 189�, I, p. 1 ş1 urm.). MISCHEW The Bulgarians in the post
pages from the bulgarien cultural historu, Lausanne, 1919, p. 391-92. 
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mani insulele Corsica si Sardinia -, Românii şi-au dat seama de im
portanţa ce o prezintă 'provincia de peste Dunăre prin asigurarea eşi
rei la mare şi prin punerea în valoare a bogăţiilor sale. N'a trecut 
mult şi aspectul Dobrogei s'a schimbat ca prin farmec .. 

Viaţa agricolă şi maritimă a luat Jocul vieţii pastorale de odi
nioara. Târgurile turceşti s-au transformat în oraşe moderm:-.. .

Satele s-au înmulţit. 
Am construit în noua noastră provincie căi ferate, drumuri, 

poduri, canale, porturi. Dobrogea a fost legată de restul Ţărei prin1 
falnicul pod de peste Dunăre. Navigaţiunea pe Dunăre şi Marea Nea
gra s'a desvoltat. Pavilionul Român a început, iarăşi, să 
fâlâe pe mările orientale şi occidentale. O flotă comercială s'a creat 
si o marină de război s'a organizat, ca să apere coastele româneşti ale 
M. Negre. Comerţul şi industria au luat avânt. In toate direcţiile
provincia de peste Dunăre a prosperat ; populaţia ei s'a înmulţit ; ro-
mânismul s' a întărit.

In manifestul adresat populaţiunii dobrogene, în ziua de 14 
Noembrie 1878, Domnitorul Carol, a făcut următoarea promisiune so
lemnă în numele naţiunei române : 

,,Locuitorilor de orice naţionalitate şi religiune ! 
Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea-cel-Bătrân şi a lui Şte

fan-cel-Mare, de astăzi face parte din România. 
Voi de-acum, atârnaţi de un Stat, unde nu voinţa arbitrară, ci 

numai legea dezbătută şi încuviinţată de Naţiune hotărăşte şi ocâr
mueşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirei, viaţa 
onoarea şi proprietatea, sunt puse sub scutul unei Constituţiuni pe 
care ne-o râvnesc multe naţiuni străine. 

Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre, vor 
fi apărate de legile noastre şi nimenea nu le va putea lovi fără a-şi 
primi legiuita pedeapsă. 

Locuitorilor musulmani ! Dreptatea României nu cunoaşte deo
sebire de neam şi de religiune . 

... Salutati dar cu iubire drapelul Român, care va fi pentru voi, 
drapelul lib

0

ertăţei, drapelul dreptăţei şi al păcei !" 
Această solemnă promisiune a fost îndeplinită. Populatiunea 

Dobrogei, indiferent de origină etnică -si de credinte religioa;e s'a·1 
bucurat în cele cinci decenii de stăp.âni�e româneas�ă, de prot�ctia 
legilor şi de toate binefacerile civilizaţiei moderne. Intr'o epocă câ'nd 
nu exista Societatea Naţiunilor şi niciun pact al mi.noritătilor, Româ
nia, a aplicat, în Dobrogea, care constituea un mozaic-tip de nationali
tăţi� _o politică inspirată de principiile cele mai liberale şi ge;eroase.
Scr11�orul rus, i:"· Koro!enko, care a vizitat Dobrogea, puţin timp dupa 
anex:une, a sens urmatoarele rânduri, despre binefacerile regimului 

romanesc: 
,,Românul nu persecută nici limba, nici religia. Iată adevărul. 

Instituţiile lui sunt pătrunse de toleranţa naţională şi religioasă ; în 
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şcoala sa, copilul este educat într'o religie străină ; el nu împedecă pe 
nimeni ca să'şi cultive credinţa religioasă ... " 1) 

Numeroasele aşez.ăminte ale diverselor culte şi şcolile înfiinţate 
de Stat, în Dobrogea, dovedesc respectul ce'] au Românii faţă de toate 
religiunile şi însemnătatea ce o acordă ei, răspândirei cu/turei. Din a
ceastă cauză, viaţa socială şi morală a populaţiunii dobrogene, după 
SO de ani dela anexare, prezintă un contrast izbitor, faţă de cea ante
rioară anexiunii. 

Civilizaţia română, demnă urmaşă şi moştenitoare a celor trei 
civilizaţii ce au înflorit în Dobrogea antică şi medievală - elenă, ro
mană şi bizantină - s'a afirmat ca o forţă creatoare. Nu urmează de. 
aci, că am făcut totul pentru asigurarea propăşirii provinciei de pestu 
Dunăre în funcţie de interesele generale ale României .întregite. Re
zultatele pozitive obţinute în cei SO de ani de administraţie românea
sca, in Dobrogea, în toate direcţiile, trebue să ne servească de îndemn, 
ca să desăvârşim opera civilizatoare începută. In 1878, când an• anexat, 
Dobrogea, n'am găsit, acolo, de cât ruine şi pustiu ... Noi am chemat la 
o nouă viaţă şi civilizaţie această provincie. Se potrivesc versurile lui
Shiller din „Wilhelm Tell" :

„Ce-i vechi se prăbuseşte, o altă vreme 'ncepe 
Şi-o nouă viaţă 'nfloreşte din ruine." • 

In lucrarea noastră, bazată pe un studiu obiectiv, arătăm ce a 
fost Dobrogea, odinioară, şi ce este Dobrogea, astăzi. 

ROMULUS SEIŞANU 

1) V. KOROLE1 KO, Pe malurile Dunărei.
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INTRODUCERE 

Si quaeris peninsulam amaenam circumspice (,,Dacă tu cauţi o 
peninsulă graţioasă,-iat-o !") este deviza statului Michigan din Uniu
nea Republicelor Americei de Nord. Această deviză e o invitaţie fă
cută străinului ca să viziteze fermecătoarea peninsulă, Keweenaw, din 
apropierea marilor lacuri sărate, - regiunea cea mai pitorească a sta
tului Michigan. 

Am putea spune şi noi : dacă tu cauţi o peninsulă interesantă
r 

iată Dobrogea ! 

Că!ătorul, care străbate, Dobrogea, în fuga trenului, între Cer
navoda şi Constanţa, prin valea Carasu, nu ştie poate că ţinutul acesta, 
strâns între Dunăre şi Marea Neagră, prezintă un interes deosebit 
pentru geologi, geografi, istorici, archeologi, economişti, artişti, sau 
simpli turişti ... 

Când străvechea mare aco_perea întreg teritoriul actual al ţărh 
noastre, cel d'intâi uscat a apărut, în Dobrogea, sub forma unor insule 
şi apoi a unei masse continentale pe care se înălţa un impunător lanţ 
de munţi. In urma scufundării acelei masse continentale, munţii s'au 
prăbuşit şi rămăşiţele lor formează înălţimile de azi din Nordul Do-
brogei. 

Munţii Măcinului, care, mai cu seamă prin Pricopanul lor tortu
rat, fărămăţit de bătrâneţe, constituit dintr'o massă haotică de stâne: 
gigantice, colţuroase, asvârlite unele peste altele, reprezintă, astăzi. 
tipul cel mai ca1:acteristic de munţi năruiţi aflaţi în faza agoniei, -
'şi-au înălţat vârfurilor lor tot atât de înalte ca şi Alpii, într'o epocă 
foarte îndepărtată, când nici Carpaţii, nici Dunărea, nu au existat !. .. 
Aceste rămăşiţe de munţi străvechi, au fost martore mute şi părtaşe a 
tuturor prefacerilor la care a fost supusă scoarţa planetei noastre în 
părţile unde este Dobrogea, în curs de sute de mii de ani... 

C�lă'torind în Dobrogea, vom da de înălţimi izolate ; de blocuri 
de stânci cu structuri ciudate ; de văi, prin care curg, domol, ape som
nolente ; de regiuni stepice ; sau de ţinuturi ce oferă aspectul impre-· 
sionant a unor peisaje lunare... 
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Aceasta este Dobrogea primitivă ; sau mai bine zis, ceea ce ne-a 
rămas din soclul. ei continental de odinioară ... Restul acelei Dobroge 
primitive s'a afundat, fie sub podişul Moldovei, fie sub apele mărei 
Negre. 

In provincia noastră de peste Dunăre avem, pe lângă cel mai 
vechi soclu continental al României şi cel mai recent uscat din teri
toriul ţării : Delta Dunării. In zilele noastre această deltă continuă să 
înainteze în mare, aproape pe întregul său front. Avem apoi şi un ţi
nut mediteraneean : Coasta de Azur. 

Trecutul Dobrogei, bogat în evenimente} e strâns legat de isto
ria marilor imperii şi regate dispărute, ca şi de aceea a Ţării Româ
neşti. Ţinutul acesta a fost locuit şi stăpânit, în antichitate, de strămo
şii noştri Daco-Geţii şi Romanii. Scythia Minor, numele Dobrogei an
tice - a fost romanizată cu o sută de ani înaintea Daciei. 

Vreme de peste 1000 de ani a strălucit în Scythia Minor (Dobro
gea) cultura greco-romană şi de aceea ea e bogată, ca nicio altă parte a 
Ţării Româneşti, în rămăşiţe antice, care ne amintesc de cele două 
civilizaţii apuse. 

In această parte a ţării noastre s'a răspândit mai întâi creştinis
mul ; s'au construit cele d'intâi biserici creştine şi s'au înfiinţat cele 
d'intâi episcopate. Dela Vicina - episcopia creştină dobrogeană din 
secolul al XIV-lea, care ţinea de Patriarchia din Constantinopol - a 
venit pe stânga Dunărei, Iachint, primul mitropolit al Ţării Româ
neşti. După cererea lui Alexandru, Domnul Ţării Româneşti şi cu au
torizarea Patriarchului din Constantinopol, Iachint, episcopul dobro
gean dela Vicina, a fost instalat, mitropolit, 

_în scaunul din Argeş. 1)

Sub Mircea-cel-Bătrân şi Ştefan-cel-Mare, a răsunat graiul ro
mânesc de-alungul ambelor maluri ale Dunării, la gurile marelui flu
viu şi pe coastele Mării Negre. In acea epocă, Marea Neagră era stră
bătută de corăbiile româneşti şi se numea „Lacul Moldovenesc". 

„Comptoarele comerciale Moldovene din Cafa şi din alte localităţi de 
pe ţărmul Mării Negre au fost vestite in istoria comerţului Mării Negre. Dar 
dela acea epocă glorioasă Principatele Române au trecut la o perioadă în 
care ele pierdură până şi amintfrea oă odinioară a existat o flotă românea
scă. Şi am uitat tot atât de Mircea Vodă, care, după dezastrul bătăliei dela 
Nicopoli, salva dela moarte pe un vas românesc, plutind de-alungul Dunăl'ii 

1) Hurmuzachi-Iorga, XIV, partea I.
N. Iorga, Condiţiile de politioă, generală în care s'âu întemeiat Bise

ricile româneşti în veacurile XIV-XV. Anal. Acacl. Rom. Seria II, T. XXXV, 
(1912-1913). Mem. Sect. Ist. 

C. MARINESCU, Infiinţarea Mitropoliilor in Ţara Românească şi în
Moldova. Acad. Rom. Mem. Secţ. Isi. Seria III, T. II, Bucureşti, 1924. 

N. DOBRRSCU, Intemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri
din Ţară. Buc. 1906. 

Gh. BRATIANU, Vicina, Acad. Horn. Bullet. dela Sect. hist. X, Bucu
reşti, 1923. 

H. GELZER, Ungedruckte und ungeniigend veroffentlichte texte dcr
Notitiae episcopatum, Mul'lchen, 1899-1901. p. 611. 

V. DRAGHICEANU, Curtea Domnească din Argeş. Bui. Comis. Monurn.
Ist. anii X-XVI. Bucureşti, 1923. 
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până la Marea Neagr,ă pe Friederic de Hohenzollern şi� am �it:1:t şi de Ştc:
fan-cel-Mare, capturând cu vasele sale, în Marea Neagra, carabule turceşti, 
cari duceau în robie, la Constantinopol, sute de tineri genovezi şi avuţiili:i 
prădate la Cafa" 1). Iată vechile noastre legături cu gurile Dunării - pe care 
le-am avut în stăpânire două secole -, cu Marea Neagră, cu ţinutul Do
brogei. 

In jud. Tulcea s'a găsit cea mai veche cronică, românească ; precum şi 
monede de argint cu legende latineşti din epoca celor d'intâi domni ai Ţări
lor române 2). 

,,Găsirea acestor monede vechi româneşti - scrie d. Const. Moisil -
pe teritoriul dobrogean şi încă în partea nordicii a acestei provincii, în ime
diata apropiere de Basarabia 3), constitue o nouă şi puternică dovadă despre 
legăturile intime ce au fost în veacul al XIV-lea între Dobrogea şi ţările ro
mâneşti dela stânga Dunării" 4). Alte monede vechi din secolul al XV-lea s-au 
găsit la Silistra. 

-,;a,-

Dovezi că Românii au stăpânit din vremuri străvechi, Dobro
gea ; că au avut aşezări statornice, atât de malul drept al Dunărei cât 
şi pe coasta Mărei Negre ; sau că au păstorit şi au făcut negoţ prin 
aceste părţi, veacuri de-arându!, le găsim în baladele, descântecele şi 
numeroasele noastre poezii populare, ca şi în cântecele populare slave. 

„S'a dus către Mare 
Pe Dunăre 'n jos". 

(V. Alecsandri, Erculean). 
„Să te-azvârle peste Mare
In pustiu, in depărtare". 

(V. Alecsandri, Descântec de deochi). 
„Cât: e statul cerului 
,,Atât e marea din adâncuri". 

„Pe luciul Dunărei 
La scursurile Gârlei 
La cotitura mărei 
Ien ce 'mi 'ti venia 
Un caic lung, şinuit 
Pe dinăuntru poleit 

(G. Dem. Teodorescu). 

Cu postav verde 'nvelit, 
Şi 'n caic şedea lungit 
Tăietorul Frâncilor, 
Măcelarul turcilor" 

(Albina Pindului, An. I, N. 9. p. 217 culeg. D. Bolintineanu 1868). 

',,IN OSTROAVELE MARILOR SA TE DUCI' 

„Tn coadele mărilor
In rădăcinele pragurilor
Unde nici popa nu toacă 
Unde cocoşi nu cântă 
Unde câne nu latră. 

(Colecţ. păr. Bălă.şei. Coadele - iele; praguri - golf, lagunâ).

1) V. A. URECJ:IE, Flotţla RomânăJ pe Dunăre, Convorbiri literare.
- Lucrarea Im G. Mehdon in „Zimbrul" din anul 1855.
�) A�este mon�de s'au_ descoperit în anul 1906. Sunt monede de pe tim

r--ul Im Mircea-ce�-Batrân ş1 Petru Muşat şi monede cu legende latineşti· c· 
caracter monacah. · J 

3) La Bădila.
4) CONST. MOISIL, Monedele vechi româneşti g-ăsite 111 D b 

Convorbiri literare. Anul XL, p. 1122. 
� 0 ragea. 
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Intr'o colindă din Ţara Haţegului se spune despre un „păcurar'� 
că oile ... 

„Vara le căra 
In vârful munţilor 
Iarna le ierna 
ln prundul mărei" 1). 

Intr'o colindă (prefăcută) ardelenească : 

„Iarna le mana 
De ale ierna 
Pe ţărmuri de. mare 
Colo 'n depărtare" 

(Colinele, colecţia At. Alarienescu) 

Intr'un descântec : 

„Trece oaia peste mare 
Mocanul strigă de moare". 

In balada (variantă) ,,Jana Sînziana" se povesteşte că Iana s'a 
aruncat în mare, dar în clipa când s'a aruncat ... 

,, ... Un ciobănaş 
Mândru flăcăiaş 
Cu oile venia 
Apă să le dea". 

(G. Popescu-Ciocănel, E. Patriciu şi G. Salviu, Braşoave, 122). 

In alte variante se vorbeşte de „Un pod pistă Mare" (colecţia 
(Giuglea-Vâlsan, p. 225) ; iar în „Soarele şi Luna" (colecţia G. Dem. 
Teodorescu) se spune : 

„Foae ele cicoare 
„în prunduţ de mare 

„iată că'mi răsare 

,,puternicul Soare". 

Ileana Simzeana, sora Soarelui, spune Soarelui, care i-a !Ilăr--
turisit dragostea sa : 

„eu că te-oi lua 
„cum zici dumneata 
„viteaz dac'ai fi 
„şi te-i bizui 
„ele mi-ei isprăvi 
„pod pe Marea Neagră 
,,de r er şi oţel, 
„iar la cap de pod 
„cam d'uă mănăstire 
„ chip de pomenire 
„chip de cununie 
„să'mi placă şi mie 
„c'uă scară de fer 
,,pân'la 'naltul cer! 

1) Ziarul „Tribuna" din Sibiu, 1887. 17 Februarie.
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Odată podui de aramă făcut, Ileana Simzeana a trecut pe el, 
dar a căzut în mare şi s'a înecat. Atunci, Domnul, s'a îndurat şi a trans
format-o în mreană şi apoi în Lună. 

In alte cântece 

„In schela MiJ,ri.i 
In vadul Sării". 
„La un mare zor 
In luna lui Cuptor 
Să trecem in -'not 
Apa Mării Negre". 

(G. Dem. Teodorescu „Colinde de flăcăi"). 

„Pe când ne băteam 
Intr'al Mării prund 
Cu Turcii, cu Frâncii". 

(G. Dern. Teodorescu şi T. T. Burada) 

,,Ostroviel pe Mare lină". 
;,Subt zare de Soare 
Tn Ostro'v de Mare 
Oşti mi-au tăbărît : 
Oşti moldoveneşti 
Si craioveneşti, 
Multe-s munteneşti" .. 

(G. Dem. Teodorescu). 

. Se pomeneşte într' o colindă putneană din colecţia Baronzi ( ed. 
· Iorga, p. 6) de „podul q.ela Tingrele'', care, după d. Sextil, Puşcariu.
ar putea fi v., ung. Tengerlv, tengeI"elii ,.,transmarinus".

,,Tot cu păsărele, 
Păsări mititele 
Păsări gălbioare 
Prinse de.pe Mare". 

S'atât peşte 
'N mare este 
Câtă-i iarbă pe pământ. 
. . . . . 

. ,,Cu mâna dreapti1 îi lua 
ln· Marea-Neagră ·i arunca'· ... 

(G. Dem. Teodorescu) 

„Pe· luciul Dun:irii 
La. s-cursnrile uâ.r/.ei 
La cot'ihlra M(îrii". 

(V, Alecsa�dri) 

D. Ionescu Sachelarie spune în „Elemente geografice în poezia
noastră populară" 1)., 

,,Şi peste Dunăre, pe pământul Turcului, vieţuesc Români". 
Unul dintre aceşda face rugăminte altuia de pe malul celăiaft 

românesc, să treacă la ei : 

1) ConvorJJiri literare, An. XLVII, N. 5, 1913.

Bomvlus Seişcmil. -· ,,Dobrogea·', ,, 2 
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,,Fă bădiţă J)iatra 'n zece, 
La ist mal curând de-i trece, 
Că suntem de soi ramân 
Nu suntem de neam p;ăgân". 

(V. Alecsandri) 

In interesanta poezie populară „Dobrişe{J-:qu" (colecţia G. Dem. 
Teodorescu) se vorbeşte de puterea şi bogăţiile mocanului Dobrişeanu 
din Dobrogea, care e „fratele lui Mihai Vodă", domnul Ţ'ării Româ
neşti : 

„Şi ce e la Dobri:şanu 
„e doar numai la Sultan 
„necum ln Mi'.Lria Ta 
,,necum în toată Ţara, 
„Casele lui Dobrişanu 
,,nu-s case ca casele... 
,, ... Dobrişeanu el juded't 

· ,,Dobrişeanu el spâ.nzur.ă
, , ,;Tot mai are Dobrişeanu

„Cum are vre-un sultan
„Cum n'are Măria Ta
,,Cum n'are toată Ţara.
„Ciobanii lui Dobrişeanu
,,Sunt boeri ca la Divan".

Ciobanii lui Dobrişeanu, pornesc pe ',,drumul Stoeneştilor către 
al Bucureştilor" .. 

Reşedinţa acestui mocan-boer:, sau chiar domn, Dobrişeanu, 
Stoeneşti, peste Dunăre, în Dobrogea 

„Doui domni în ţară sii,racr'1 
Măria Ta în Bu,cureşti 
Dobrişear,u 'n Stoeneşti". 

e la 

Rezultă din cuprinsul acestei poezii că poporul român are cu
nostintă de o stăpânire străvec·he românească în Dobrogea. ' 

Acest Dobrişeanu, numit şi -,,domn", care e mai puternic şi mai 
bogat de cât domnul Ţării Româneşti, este un mocan, fost cioban, dar 
,,frate", în înţeles, ,,de acelaş neam" cu Mihai Vodă. După G. Dem. 
Teodorescu, Stoeneştii, sau Stănileştii, a fost o ·localitate în Dobrogea. 
Un alt „domn" român din Dobrogea este „Domnul Constc1ntin, boer
din Măcin". ·(,,O călătorie în Dobrogea", culegere de Teodor T. Bu-
rada, Iaşi, 1880). 

In alte legende „boerii" (români) din Dobrogea sunt puşi în 
opoziţie cu „aianii din Kiustengea" 1): ,-

Un alt boer „latinul Sava" din Hârşova, îşi mărită fata cu Bă-
dislav, feciorul Zinchei din Bucureşti. 

,,Iar de naş pe cine-avea? 
,,Iancu Vodă 'l cununa. 
,,Ş:ţ fata de und-o ia? 
„Tot din târg din Dobrogea 

1) T. BURADA op. c;it. -- ,,Aianii",
Dobrogea. 

comapdanţii ienicerilor clin 
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„d·in oraşul Hârşova 
,,µe fala lelinvlui 
„pe fata hainului 
„Savai, letinul bogat 
,,şi de lege lepădat .. .-" 

( .. Nu1wl mare" colecţia G. D. Teodorescu). Acest „letin" (latin) din 
lT:îr:;:ova, este clesigur un catolic). 

Despre Slina - Sulina - cuvânt ce vine deia Selina, Solina =
canal - şi de fetele selinence ( din Sulina), în poezia populară „ Vâl
can". Acest Vâlcan, ,,puişor de ortoman (voinic), om de treabă şi chi
pos" ; ,,cunoaşte Dunărea până'n vale la Slina şi malurile turceşti şi 
schelele bogdăneşti (schelele moldoveneşti) ; ,,el înoată ca un peşte şi 
cu plutele pluteşte". 

Ienicerii, cari caută să prindă pe Vâlcan, întreabă pe „fetele 
selinence" dacă au văzut pe Vâlcan şi le îndeamnă să le spună drept, 
căci atunci ... 

„într'o lună jumătate 
„cu pânzele înălbite 
„cu florile podobite 
„sâ se ducă pomina 
„dincolo de Padina 
,,dincolo de Silislra". 

Fetele selinence răspund că n'au văzut pe Vâican „de un an". 

In varianta „Stanislas Viteazul" : 

„Dar în caic cine'mi sunt 
,,Toţi cu moţurile 'n vânt? 
,,Sunt cinci zeci de Dristureni 1) 

„Şi şaizeci de Giilăţeni 
,, ... Turcii 'n clroae se plimba 

Pe ·potm,ol'lll D·undrii. 
la 'ntorsdlurile gârlei 
,,Şi-acolo ce 'mi vedea? 
,,Şi-acolo' ce'mi găsea? 
„Vedea Jele selinence 
,,Găsia fete brăilence". 

Fetele salută pe turci 

.,mulţumim agalelor. 
şi baş ..:_ caimacanilor, 
voui.'t G�Uăţenilor 
1·ovă Dristvren'ilor 
vouă Giurgiuvenilor ... " 

Şi apoi răspund că n"au întâlnit pe Stanislas ... 

') Din Silistra 

, .... clar pe măsa-am cunoscut 

la potmolul Dund1·ii 

11.nde s'adimc1 allrlele

Unde se varsr'l a[lele'·.

(Colecţia G. Dem. TeoclorPscu) 
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Despre româncele din Dobrogea 

,,Spune, spune pusărea, 
,,pot să merg ·1n Dobroţ.rca, · 
„la Maria Ollcanca
„să beau vinul 
„cu vadra 
,,peiinul 
„cu ocaua 
,,să beau vin nemusurat. 
,,să i-au pol nenumărat". 

(,,Hoţul de cai", col. r;. Dem. Teodorrscn)

In altă poezie populară ( culegere V. Alecsandri) se pomeneşte 
r�e Măcin unde stăpâneşte un paşă şi se găsesc „tufecci" (fabricanţi de 
dme). 

I. Rădulescu-Pogoneanu, în „In Noua Dobroge" 1), ocupându-se
cespre numele românesc al Silistrei, Dristor, sau Dârstor, afirmă : 

„E singurul nume roman de cetate pană astăzi în gura poporului 
1'.ostru, care atestă şi ea continuitatea noastră neîntreruptă la Dunăre, 
; 11 orice caz contactul neîntrerupt al păstorilor din Carpaţi cu vechiul 
.Durostorum". 

In „Fugarii" ( colecţia G. Dem. Teodorescu) 

„Departe, măre, clepartr 
,,nici aşa, măre, departe. 
„spre P11tul-l'Ui-Cioropi1111
,,din Siliştea a bătrdnă'·. 

(Siliştea, sat în Dobrogea, în faţa jud. Ialomiţa, ,,unde şade• 
Stan din Piersica, un om de nimica, nepoţelul lui moş Drăgan, moş. 
Drăgan din Bărăgan ... "). Iată legăturile de rudenie dintre Românii 
stabiliţi în Dobrogea, pe dreapta Dunării, cu cei din Muntenia, sta
biliţi pe stânga Dunării, în Bărăganul Ialomiţei şi al Brăilei. 

In alte legende se vorbeşte de Grecii, care venind cu corăbiile 
lor pe mare, se opresc pe uscat şi plătesc drepturi de vamă unui ro
mân; de un Român care se plimbă pe un caic, la îmbucătura Dunării, 
,,pe voazul mării" ... ; de trupele moldoveneşti, olteneşti sau munte
neşti, care „merg până la mare" ca să'şi aleagă un prinţ, - pe Nistor, 
fiul lui Vasile ; sau, de ciobanul Mircea, care se găsea „la mare". 

In câteva balade se pomenesc nume de plante ce cresc în clima
tul cald, mediteraneean. (De· sigur în regiunea Coastei de Argint, a 
Dobrogei). 

Intr'o poezie populară bulgară : 

.. Fugit-au i11 (ara vlaşcri ") 
Ţara vlaşcă ,�i bogdanscă 
şi bogdansca 3) toată Dobrogea ... "

1) Convorbiri literare, An. XLVII, N. 11, Buc. 1913.
2) Ţara Vlască - ţara românească. 3) bogdansca - molclo,venească_
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/Citată de Gr. MăTculescu în articolul „România şi Românii în cân
tecele' populare bulgăreşti''. Convorbiri literare, N. 12, Buc. 1 Dec. 1896, {J. 

663). 
Intr'un cântec căzăcesc se povesteşte că Piotr - Vaivoda (Pe

tru Rareş) ar fi trăit în bălţile Dobrogei şi aci a !ă�ut el_ cu1:?şti�nţa
unei fete frumoase - cazaca Marica - pe care a rap1t-o, tatarn, cand 
au năvălit în Dobrogea. 

Auzind de cele întâmplate, Petru Rareş, care se urcase pe tronul 
Moldovei, a năvălit cu oşti moldoveneşti, ca să salveze pe iubita sa ... 

„Şi s'a repezit domnul cu oşti 
La fraţii lui dela Dunăre, -
Şi. fraţii lui erau Cazacii 
Cari cutreerau bălţile şi Marea. 
Şi cu oşti moldoveneşti a venit 
Pe cai iuţi ca vântul... 
Dar la hanul tătărăsc 
Era mireasa lui dusă -
Şi'n c.;ort la hanul tă ărăsc, 
A murit mireasa L 
Cu moldovenii şi cu Cazacii tăi 
Bate Crâmul -
Arde Crâmul şi-l bate 

"Şi sfarmă corturile împărăţiei. 
Alungă pe necredincioşi, 
Şi-i îneacă 'n Mare, -
Dar plângi, că pe mireasa ta 
N'ai s'o mai vezi ! 
Căci mireasa ta zace 'n mormânt. 
Şi vântul bate iarba 
De pe mormântul ei, -

Petre Voevod !" 
(Publicat de d. M. Sadoveanu îr1 „Privelişti dobrogene"). 

Cuvintele ·româneşti „Ţărm", ,,Ţărmuri, ,,Ţărmur", ,,Ţărmure",
dovedesc că Românii din timpuri îndepărtate au stăpânit coastele Mă
rii Negre. 

D. Sextil Puşcariu spune :

„Ţărmure e ·interesant şi din punctul de vedere semantic. El
pare a arăta că Românii au fost odată un popor maritim. căci numai 
pentru cel ce e pe mare "ţînta" (acesta e senzul cuvântului latin), e 
,,ţărmurile" 1). • 

Cuvântul dolofan, (în sens de rotofei, grăsuliu, durduliu, dat 
copiilor a fost ex'plicat de Şăineanu prin dolf „delfin", ,,do/fan" =

gras ca un delfin. 
,,Dolf", ,,delfin", apare însă numai în cântecele populare dobro

gene (adesea corupt în dulf, duh, sau dop de Mare, de popularitatea 
Delfinului francez la noi n'ar putea fi vorba ; iar do/fan se explică 
mult mai firesc prin dolofan decât invers" 1). 

Dacă în epoca antică, pe ��easţă limbă de pământ, s'au contopit 
neamurile de origină tracică cu Romanii, dând naştere celor d'intâi 

1) SEXTIL PUŞCARIU, Studii şi notiţe etimologice. Convorbiri literare.
Anul XXXIX, N. 4, Bucureşti, 1905, p. 323. 

SEXTIL PUŞCARIU, .Daco rornânia, An . .IV 1924-1926. Partea. 2. p. 
810-811.
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Români transdunăreni ; în epoca modernă şi contimporană, au venit 
din Ardeal, din Muntenia, din Moldova, din Basarabia, din Oltenia şi 
din Pind, păstori şi plugari Români, de s'au aşezat aci unde au înte
meiat sate cu gospodării temeinice. 

Dobrogea a fost locul de întâlnire, de convieţuire şi de înfrăţire 
a Românilor de pretutindeni. Mocanii păstori de peste Carpaţi ; plu
garii din câmpia română ; pescarii basarabeni din părţile dunărene, au 
fost aceea, cari au contribuit la menţinerea şi întărirea romanismului 
în Dobrogea, sub dominaţia otomană, dând naştere vigurosului tip de 
român dobrogean, din zilele noastre. 

NUMIRI VECHI. - ORIGINEA NUMELUI „DOBROGEA". 

Până aproape de sfârşitul secolului al III-lea d. Chr., Romanii 
au numit Dobrogea actuală, Scythia pontica'). 

Sub Tiberiu, dar mai sigur sub Claudiu, acest ţinut a făcut 
parte din Moesia Inferior; iar sub Diocleţian din diocesis Thraciae, 
sub denumirea de Scythia Minor 2). 

In Evul mediu, după o interpretare dată de Neumanu, unui text 
a lui Constantin VII Porphyregenetul ''). Dobrogea ar fi făcut câtva 
timp parte din Bulgaria ( ?) şi s�a numit Bulgaria Istriană. 

Cronicarul rus, Nestor, pomenind de un act încheeat între Ru
şii Varegi şi Bizantini, în anul 945., d. Chr., afirmă că Dobrogea îm
preună cu partea de Sud a Basarabiei, ar fi făcut parte din Cerna-Bul
garia ") (Bulgaria Neagră). 

In Alexiada - naraţiunea Anei Comneni - se vorbeşte de du
catut Paristrion, dela Dunărea-de-jos, care era locuit de „Sciţi". Du
cele ( dux) Paristrionului avea reşedinţa la Durostorum (Silistra). 

„Sciţii" puşi de Ana Comnen, în ducatul Paristrion, trebue să 
fi fost o populaţie românească, care se răsculase împotriva Bizantini
lor şi apoi, a obţinut din partea acestora oarecari privilegii. 

Geografii arabi din sec. XII-lea înţelegeau prin numirile Ber
gean, Berdschan, Borzan, Berdcean, sau Berdan, când Bulgaria îm
preună cu Dobrogea, când Dobrogea, fără Bulgaria. 

Cuvântul Bergean - cu derivatele sale Berdjian, Berdcean, 
Berdan, sau Borzan - înseamnă ţinut pustiu. Aceste nume sunt de 
origină arabă-persană. 

1) PLINIUS (Hisloria naluralis), trad. par Littre, T. I, liv. IV, 25.
2) STRABON, Geographie, trad. par ele la Porte, clu Theil, Corny, Le-

tronne, t. III, p. 65. 

Ammien, Nat. Dignitatum, 27, 4; 12; 13. 
") NEUMANN, Die Volker des Sudlichen Russland, Leipzig, 1847, p. 10G. 

�, Cronica lui Nestor. - Istoria Critică a Românilor de Hasdeu 8uc. 
1873, p. 56, 57. 
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Edrisi 1), într'unul din studiile sale, în care găsim multe infor
matii eronate, sau fanteziste, spune că prin Berdzan se înţelege întreg 
teritoriul cuprins între „Danu" (Dunărea) şi „mare Nitrasch" (Marea 
Neagră), dela gurile fluviului „Danu" până la „Reknova", sau. ,,Zaka
tTâ". (Turtucaia ?) 2). 

CARTOGRAFIA MEDIEVALA A OOBROG El 

Dobrogea, numită „Zagara", după Mapemondul lui Fra-Maura Camal
duleb din 1459 (de pe zidurile mânăstirii St. Michel de lângă Veneţia). 

Bizantinii numeau partea de N. a Dobrogei, Ongles, (unghiu, 
A11gulus). Partea de sud a acestei provincii s'a numit câtva timp (în 

1) ABU ABDALLAI-I MOH�IED EDRISSI, geograf arab. (1099-1164).
Tratatul său de geografie „Noz het Moschtac fi _ikhtirac al afac" tradus de 
Janbert in „Le Recueil de voyages et memoires publ. de Soc. de Geog., Pa
ris, 1836-1840, 2 vol.). 

2) In „La Bulgarie danubienne et le Balkan" p. 541, F. Kanitz (Pari::;,
18'82)_, crede că Berdzan-ul lui Edrissi este actuala Dobroge până la Tur-· 
tucaia. 

· I. LELEWEL (Geogr. du Moyen Age, t. III, IV, p. 124-127); les Char
tes, N. XI şi XV ele l'Atlas, identifici.ii localitatea „Reknowa", ,sau, ,,Zakatra'° 
cu Turtucaia. 
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sec. XIV-XV-lea) agora 1) (,,Zagora lui Dobrotici"). 1n Mapamon
dul lui Fra - Mauro CainalduJeb din 1459 (de pe zidurile mănăstirei 
St. Michel din Murano, de lţingă Veneţia), întreaga Dobroge, e numită 
Zagora. Sultanul Mahomet I birueşte pe predicatorul Bedredin „din 
Zag6ra" 2).

Pe la mijlocul sec. Xiii-lea c�lugăml Rubruquis îngloba ţinutul 

Charta lui Baptistae Homanni (sec. XVII) 

„lmperjum Turciwm în Europa, Asia et Africa, Regiones 
Proprias, Tributarias, Clientelares pe ficut et omoes ejusdem 

Beglirbecatus Seu Pra/ecturas Oenerales exlzibens. 
Sumtibus 10 Baptistae Homanni Noribergae." 

După cum se vede din această c!wrtă, Dobrogea::_se numea „Romania"

cuprins între Dunăre, gµrile acestui fluviu şi Balcani, în Vlahia Mare, 
sau în Vlahi'a lui Asan. · 

Mai târziu, aprqape acelaş ţinut făcea parte din Vlahia Albă. 
Slavii au numit Dobrogea de N. ,,Agli"; iar Tătarii, ,,Bu-

1) Nu este nici o legă.tură intre această „Zagora" şi numele · oraşului
Stara-Zagora din Bulgaria. Numele vechi al acestui oraş 'a fost: Beroe, 
Berrhoea, Berna, Feroi; iar Turcii i-au dat numele de Eski-Zaara sau Zagra 
(Vechea Zaara, sau Vechea Zagra) din care Bulgarii au făcut printr'o trans
criere pur literală şi fonetică, Stara-Zagora (Vechea Zagra). In apropiere de 
Stara Zagora este localitatea Nova-Zagara (dela Turc. leni-Zagra - Zagra 
cea Nouă). 

2) N. IORGA, Chestiunea Dunărei, Vălenii de Munte.
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gea<.:" 1), ,,Tatar Bugeah". Astăzi, chiar, colţul N. V. ai Dobrogei, pre
cum şi regiunea cuprinsă între Tulcea, Mahmudia şi lacul Razim, se 
numeşte tot Bugeac, - corespunzând cu Bugeacul Basarabiei. Avem 
şi dealul Bugeacului, prelungirea către N. a Dealului zis „cu Monu
mentul" (monument ridicat cu prilejul debarcărei trupelor ruseşti, în 

Charta lui Giacomo Cantelli da Vignola (1686) 

o 

I-' 
o z
ci:: 

o 
� 

z 
0--. 

p::; 
y � 

� 

„Descrdione delii Principali delta Moldavia, e Valechia totta da Oincomo Crmtelli 
da Vignola. Oeografo de! Sercniss. mo Duca di Modena & C. 1686 

Dobrogea se nume�te „Dobrus" 

I 

1877, în acest punct) situat pe teritoriul corn. Văcăreni şi Garvan. Bu-
geac se mai numeşte şi colţul dintre Silistra şi Oltina. 

In harta „Imperium Turcicum ... " de Ioh. B. Homanno din sec. 
XVII, Dobrogea are numele de Romania spre deosebire de Bulgaria, 
situată la Sud. 

i) Cuvântul Bugeac e de origină tătară: : Bugiak, sau Buciak un-
ghiu, colţ, in sens de margine de ţară. 
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De când s'a dat numele „Dobrogea" peninsulei dintre Dunăre şi 
M. Neagră?

G. M. Ionescu pretinde că dela anul 687 d. Chr. acest ţinut „a
pierdut numele de Scythia spre a-l lua pe cel de Dobrogea, care-l păs
trează până astăzi". 1) Nu există însă niciun document, care să confir
me existenţa numelui de Dobrogea, nu numai pela sfârşitul secolului 
al VII-lea, dar până în secolul al XVI-lea. 

Charta !ui I. Ba·pt. Homanno (sec. XVIII) 

E r 

1
'

s 

Ld efl 

Danubii Fluminis (hic ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usqe Constantinopolim 
defluentis exhibiti) Paris Infima, in qua Transylva111a, Walachia, Moldavia, Bulgaria, 
Serv1a, Remania et Bessarabia cum vicinis Regionibus ostendutur, a !oh. Bapt. 

Homanno. S. C. M. Oegr. Norimbergae. 

Dr. A. Ichircov, scriitor bulgar, spune în „La Bulgarie et Ia Do
broudja" că numele „Dobrogea" ,,nu se întâlneşte în cărţile şi hărţile 
vechi" şi numai „în timpul războiului Crimeei el a ajuns familiar în 
Occident" (pag. 1). 

Cu toate acestea în cronica lui Walter din 1599 întalnim numele 
Dobrogei sub forma Dobrucia. 

„ln_ Iatissimus ultra Danubium campis DOBRUCENSIBUS .a 
Ponto Euxino ... " 2) 

1) G. M. IONESCli, Scythiele cuno,;cute istoricilor ,.,i geografilor antici
faţii cu privire asupra Scythiei Minore (Dobrogei actuale). Bul. Soc. Reg. ele 
Geogr. Rom. An. XXVII, N. 2. 1906. 

2) Brevis et Vera Descriptio Rerurn ab Illust. Ampliss, et Fortiss, etc.
Baldassarh, Waltheri, 1599. Gorlicii. 
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In numeroase hărţi din sec. XVII şi XVIII, Dobrogea e numită: 
Dobruczenses Tat. ; Tatarski Pole ; Tatarski Dqbrocens ; Terra Tar
tatorum Dobruncensi ; Tartares Dobruces ; Tartares de Dobruce ; 
Tartari di Dobrus. 

In unele hărţi din epoca modernă, Dobrogea e trecută sub denu
mirea de ordin administrativ, Sangiacus Siiistriensis. 

In privinţa etimologiei cuvântului Dobrogea părerile sunt îm
părţite. După Kanitz 1), Ubicini "), Allard 3) ş. a. ,,Dobrogea" vine de 
la cuvântul slav ,,dobro" (bun) ; iar după Sorigeon •) ş. a. dela numele 
lui Dobrotici, despotul, care a stăpânit ţinuturile dintre Du_năre şi M. 
Neagră, la sfârşitul secolului al XIV-lea. 

Numele „Dobrogea" nu pare a fi fost dat provinciei ·de peste 
Dunăre în amintirea lui Dobrotici, care n'a prea lăsat urmele unei dom
nii binefăcătoare şi strălucite. Notăm că numele Dobrogea a început să 
fie cunoscut abia_în secolul al XVI-lea,, când populaţia provinciei era 
formată în majoritate de Turci şi Tătari ; iar cea băştinasă, după câte
va generaţii, uitase pe Dobrotici. O altă dovadă avem în numeroasele 
numire de localităţi, câmpii, dealuri, piscuri, pârae, ostroave, movile, 
privaluri, iezere, văi, păduri, vâlcele, râuri şi coline, din Muntenia, 
Oltenia, Moldova, Basarabia, Bucovina, Ardeal, care sunt formate din 
cuvântul „dobro". 

Dobra, Dobraia, Dobrana, Dobrea, Dobreanul, Dobreasca, Do
broaia, Dobrogostea, Dobromir, Dobronăuţi, Dobroneagul, Dobroseşti, 
Dobrosloveni, Dobrosloveşti, Dobrota, Dobrica, Dobridor, Dobrieneşti, 
Do,broteasa, Dobroteşti, Dobrotforul, Dobrotinetul, Dobroţi, Dobrovăţ, 
Dobrul, Dobruleşti, Dobnmul, Dobruşa, Dobruţul, Dobrele, Dobreni, 
Dobrescu, Dobreşti, Dobreţul, Dobriana, Dobrina, Dobriaşul, Dobrii, 
Dobrilesti, Dobrin, Dobrina, Dobrinca, Dobrinesti, Dobrisanu, Dobri
ţa, Dob;oeşti, - sunt numiri pe care le găsim î� Oltenia: Muntenia, 
Moldova şi Basarabia. 

In Ardeal şi Banat avem : 

Dobra (Satmar) ; Dobi-eşti (Bihor) ; Dobrosd (Caraş-Severin); 
Dobric, Dobricel (Someş) ; Dobricioiu-Dubricion, Dobrin-Sâncrai 
(Sălaj) ; Dobriţinaş, Dobricul-Lăpuşului, Dobrocini (Someş) ; Dobroţ
(Hunedoara). In Bucdvina : corn. Dobronăuti. In Galitia : satul 
Dobre"). In ngaria : oraşul Debreţin, Dobriţin, Dobreţin.' In Bulga
ria: Dobrol (trecătoare în Balcani). In Iugoslavia (Serbia veche), 
Dobricea (expresiune geografică). Bulgarii, în anul 1882 au schimbat 
numele orăşelului Hagi-Oglu-Pazargic - Bazargicul nostru de azi -

-în Dobrici, nu atât în amintirea lui Dobrotici, cât în aceea a lui Dobre 

') F. KA�ITZ, Bul. Soc. Geog. Paris, 1879. 
2) UBICINI, Hevue. de Geogr. 1879, Paris. 
") Dr. CAMILLE ALLARD, Souvenirs cl'Orient, la JJulg. Ol'ientalP.
4\ G UEHI)! SORIGEON, Histoire ele la Bulgarie. 
5) Sat înfiinţat ele români înainte de fl.Tiul lli-02, dupri Teodol' T. Bur11tla„ 

,, 
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Spisarewski, din Şumla, cel d'intâi deputat ales în timpul domniei 
prinţului Alexandru de Battenberg, într'o circumscripţie electorală a 
regiunii Dobrogei meridionale, de oarece acesta făcuse unele îmbună
tăţiri mizerabilului târg turcesc din acea epocă. După cum toate nu
mirile de localităţi, dealuri, râuri, etc., din celelalte ţinuturi ale Ro
mâniei, n'au nicio legătură cu Dobrotici, tot aşa şi numele de azi al 
provinciei noastre de peste Dunăre nu'şi poate găsi originea în numele 
acelui mic despot medieval. 

Numele Dobrogea a trecut prin următoarele schimbări : Dobruş, 
Dobruşia, Dobrişia, Dobricia, Dobrocea, Dobroge, Dobrogea. 

In harta lui Giacomo Cantelli din anul 1686 avem numele Do
brus (tatari di Dobrus) dat peninsulei dobrogene. 

Dela Dobruş, Dobriş avem numele boerului - ,,domnul" din 
Stoeneştii din Dobrogea, - Dnbrişianu, ,,fratele lui Mihai Viteazul", 
despre care pomeneşte poeziile noastre populare ; precum ş.i numele 
Tomâneşti de persoane : Dobrişeanu, Dobriceanu. 

Numele „Dobrogea" nu s'a dat de locuitorii acestei provincii 
întregului ţinut cuprins între Dunăre şi M. Neagră, ci numai regiunei 
stepei, până la „Gura Dobrogei". 

Astăzi, chiar locuitorii din N. Dobrogei, când merg spre S. 
spun : ,,Mă duc în Dobrogea". 

,,Numirea aceasta (Gura Dobrogei) - observă d. N. Gh. Dincu
lescu - nu voeşte să arate decât că aci încetează ţinutul de stepă, care 
pare a fi caracterizat prin denumirea de „Dobroge", ţinut ce cuprinde 
întreg judeţul Constanţa şi are cu atât mai pronunţat caracter de stepă, 
cu cât se apropie de graniţele Bulgariei, din care ocupă o regiune re
lativ destul de întinsă" 1). 

Credem că în secolul XVII prin „Dobrus", ,,Dobruş", Dobruşia" 
s'a înţeles un ţinut bun ; iar ceva mai târziu, prin „Dobrucia'', sau 
,,Dobrocea", din care avem Dobrogea, s'a numit regiunea stepei ier
boase, pe când părţei de sud i s'a zis Deliorma11, - ţinutul codrilor. 
Cuvântul Deliorman are aceeaş origină ca şi Teleorman. 

Din forma cumană Teli-orman, avem forma turcească, ·Deli
orman. 

După fonetica turcă Deli-orman, înseamnă pădure întinsă şi 
deasă ; iar literal, pădure „nebună". 

B. P. Hasdeu spune 
„Districtul Teleorman conservă până astăzi un nume curat 

cuman. 
După fonetica turcă ar fi Deliorman, adecă „pădure deasă", lite

ralmente „pădure nebună". 
Aşa se cheamă, între altele, o pădure din Dobrogea. 
După fonetica cumană, turcului iniţial d îi corespunde tot-d'a

una t, în cât Deli-orman, trebue să ne apară aci sub forma de Teli-or
man. In vocabularul cuman din 1303 noi găsim în fapt ambele elemente 

1) N. GIL DINCULESCU „Observări din Dobrogea", Hui. Soc. Heg. ele
<-eog-r. '1 om. 34, fa se. I. 
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con�titutive ale acestui nume te_li-stultus şi orman-boscus" 1). Mai a
vem în Balcani, Deligrad, cetatea construită de Dobriniaţ ; Deli-Kadri,
un Deligheorghe. 

Românii au dat în 1913, numele militar •de �,Cadrilater" terito
riului anexat conform tratatului de pace dela Bucureşti •din 1913, care· 
s'a popularizat, cu toate că e mai bine să fie numită această parte, 
„Dobrogea Nouă", după cum a început_, s'o întrebuinţeze geografii
noştri. 

In legea relativă la organizarea teritoriului anexat în 1913 se· 
fixează această denumire ·: 

,,Cap. I. Diviziunea teritoriului. Ţeritoriul anexat care poartă. 
denumirea de „Dobrogea Nouă ... "

. I 

. 1) B. P. HASD,EU, Originile Craiovei, Columna lui Traian, 18!77. J{an-' 
lernir, Ges�h. des osmanischen Reichs, Hamburg-, 1745, p. 318: ,,Es ist ein gam: 
ebener Str1ch Landes, .der weder mit Flussen durchnit.ten noch dnr h \Val. 
duqnm u1?terbr0ch�n ist; wiewol am Ende desselben, nicbt wei von Drisla, 
fln \Valcl 1st, den die Turken Deli Orman, das Narrenholz, nennen". 
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PARTEA I-a 

CAP I. 

Consideraţiuni geologice 

I. Originea şi formaţiunea soclului continen_tal dobrogean.

Bucata de pământ, cuprinsă între Dunăre şi Marea �eagră, nu
are nicio legătură, cu soclul continental vecin. 

' De aceea, -pentru geologi, Dobrogea prezintă un interes particu
lar, atât prin originea sa, cât şi prin transformările ce a suferit în 
cursul vremei blocul continental din care este constituită. 

Intr'o epocă foarte îndepărtată, pe care, geologii, în . limbajul 
lor, o numesc luteţiană, Dobrogea a fost fund de mare, ca ·şi restul te
ritoriului actual, al României. In harta luteţianului, făcută de Kayser, 
Dobrogea este acoperit_ă de p.pele unei mări foarte întinse, al cărei 
ţărm sudic ar fi fost pe la Burgas�ul bu_lgăresc de azi, de ·unde se în
tindea către Sud, un continent. 

!nălţându-se o parte din fundul acelei mări, a apărut la supra
faţă câteva insule mici, în regiunea Măcinului. 

Aceste insule, după Gr. Ştefănescu, au fost : Măcinul, Văcăreni
şi Cerna.

Insula Măcin, avea o formă lunguiaţă şi se întindea dela pro
montoriul Orliga (Urliga), la N. W. de actualul oraş Măcin, trecea pe 
la sud de această localitate prin satul Greci şi se termina la S. E. de 
puncţul unde se găseşte azi satul Taiţa, pe valea cu acelaş nume. A
ceastă porţiune dţ uscat este compusă din micaşist şi gneis, adesea 
porfiro'i.d, fiind străbătută de masse de granit şi de cuarţit. Insula Vă
căreni, situată la N. de precedenta, avea aceeaş direcţie şi se întindea 
dela Garvan până la Văcăreni. Compoziţia sa aceeaş ca şi a insulei Mă
cinului. Insula Cerna - ,eea mai mică - având direcţia dela E. la W. 
se compune din gneis, micaşist şi şişturi amfibolice cu frumoase cris
tale de amfibol şi vine de cuarţit 1). 

1) G R. ŞT EF ANESCU,. Ochire repede asupra distrihuţiunii grupelor
geologice în România, j}. 248. Bucureşti. 1891. 
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Alte insule s'au ridicat din adâncurile mării - Babadag, Beşte
pe, Niculiţel ş. a. - formând un archipelag. Apoi, insulele s'au unit 
şi uscatul s'a întins între ape·. 

I 
I 

. 

-

D 

HARTA GEOLOGICĂ A DOBROGEI 

--- Roci eruptive. 
--- Sisturi cristaline 
- -- Sedimente paleozoice (carbonifer perm 

mezozoice (Triasic-jurasic) 

!Cretacic inferior)

me2mzoice !Cretacic mediu. 
, , superior). 

Sedimentele terţiarului inferior (Paleogen. Eocen
uligoceol. 

_ __ Sedimentele 'terţiarului superior (Neogeu. Miocen

Pliocqn1. 

--,- Di!uvi.111 Aluviul. 

După câtva timp acest bloc continental a suferit, atât mişcări 
epirogenetice, de jos în sus, sau de sus în jos - deplasări verticale - ; 
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<<In tinereţea lor, Munţii Măcinului, care se întindeau spre N. V. până în direcţia Carpaţilor Moldovei, erau tot atât de înalţi, ca şi 
Alpii ... Acum câteva sute de mii de ani Munţii Măcinului s-au prăbuşit şi rămăşiţele lor sunt de mult îngropate sub podişul Moldovei>> ..•. 
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cât şi mişcări orogenice, tangenţiale; - deplasări orizontale, cari au 
contribuit la formarea unui impunător lanţ de munţi. După propune
rea d-lui dr. L. Mrazec, acest lanţ muntos s'a numit lanţul Kimeric. 

Până unde se întindeau munţii Kimerici şi care a fost înălţi
mea lor? 

R. Zuber presupune că în epoca terţiară munţii dobrogeni se
întindeau cu mult spre Nord-Vest şi mărgineau un braţ de mare J). 

V 
C=Platoul central francez; V=Vosgi; Pn=Pădurea Neâgr'ă; 
B=Masivul bohem ; Pr= scutul finnosarmatic; D=Dobrogea

Punctele arată prelungirea de odinioară a Dobrogei până 
în preajma Carpaţilor. (După prof. /. Simionescu). ,..---�n,...,--·�

Pe-atunci, nici Carpaţii, nici Dunărea, nu existau ; iar o mare 
parte din teritoriul României de astăzi zăcea tot în fundul mării. 

Valurile mării, izbind veacuri de-arându!, ţărmurile stâncoase 
ale acelei Dobroge primitive, a rupt dintr'ânsele bucăţi de roci, din 
care sunt formate unele conglomerate din flişul carpatic. 

,·, 

li 
Secţiunea şematică în pământul României. - T = Şesul Tisei ; 
M. A = M-ţii Apuseni ; BA= Podişul ardelean cu cununa de
roci eruptive (H) ; C = blocul carpatic ; M = Podişul Moldo
vei în fundul căruia se presupune că ar zăcea rămăşiţele mun-

ţilor Dobrogeni (K); Fs = Marg-inea scutului finosarmatic. 
(După Prof. /. Simionescu)

După alţi geologi, munţii Măcinului, în faza copilăriei şi a ado
lescenţei lor, au fost tot atât de înalţi ca şi Alpii. Cum se explică fap
tul �ă aceeaş „munţi", prezintă în epoca noastră o înălţime maximă de 
450 m. ? Cum a dispărut restul lanţului din care a făcut parte integran
tă munţii Măcinului ? 

O mare parte din blocul continental al Dobrogei primitive, care 
se întindea spre N. V. până în părţi_le Moldovei centrale, s'a scufun
dat Ş.i �t.unci s-au, prăbuşit munţii l{jţnerici, din care făceau parte şi 
munţii din regiunea Măcinului. 

1) R. ZUBER, Neue Karpathen studien. lahrbuch der K. K. geol.
Reichsanstalt 1902, Bd. 53, p. 245. 

Romulus Seişanu. - ,,Dobrogea". 3 
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I 

Părtile sfărâmate se găsesc, de mult În·gropate, sub. podiş�l 
Moldovei.' Celelalte părţi, ce erau legate de munţii. Crirµeii ·şi proba
bil şi de munţii Caucazului, zac în fundul mărei Negre. D. I.,.� Simiene�

seu spune : . . 

,,Conglomerate ve1·zi se intâlnesc în Carpaţii orientali din R.-Sărat că.-
tre Nord, cu elemente neîndoios provenite din şistu1·ile ve1·zi din Dobrogea. 
In lipsa fosilelor, aceasta e dovedit p1·in c1·istalii de pi1·ilă, aşa de des întâ.l
niţi la Pece1ieaga (Dobrog·ea) şi ca1·e se găsesc şi în bolovanii de şişturi verzi 
di1i conglomeratele dela Almaş lângă Piat1·a N eaniţ. 

ll!lunţii Dob1·ogei se înti1ideau deci cu mult mai spre Nord, în direc(.la 
Ca1·paţi.lor. Ce a 1·ămas din nă1·ui1·ea lo1· zace în adâncul pămdntului moldl>
venesc'' 1 ).
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Moşul şi Baba. - Forme de erosiune în calcarul din Celea Mică 
de lângă Hârşova. 

D. G. Vâlsan
,,Direcţiunea acestei vechi catene dispărute nu este paralelă, cum s'a 

c1·ezut întâi, ci întretae direcţiunea Carpaţilor răsăriteni, ceea ce înseamna
că lanţul Kimeric e îngropat sub pânzele flişului carpatic, care s'au res
frânt ş·i s'au C'ulcat sp1·e răsărit. 

Prelungind spre Nord-Vest linia catenei Kimmerice se atinge Sudeţii, 
cari au o di1„ectiu11e identică şi reprezintă un sistem similar de cute varisce, 
ca şi munţii Dobrogei '' 2). · '· 

• • • 

Dr. D. Grecescu : . 
· ' ' . 

, 

,,Privind pe charta reliefului Europei, acest masiv, (munţii dintre tfi'i,,..
· · cin-Greci ; Cerna ; Ciucarova şi Altmadgea, dela Greci spre Babadag) se

arată ca şi cum ar fi un brat pornit din extremitatea occidentală a marelui
şir de Caucazi, brat ce pare a se fi cufundat în lvlarea Neagră, darii căruia
i-a rămas două colturi ce �par : unul în Crimeea şi celălalt în nordul Dobro
gei . Credem că acest mod de a vedea nu este o curată iluzie căci flora mun
tilor Dobrogei prezentează o rr1are similitudine nu numai cu a Balcanilor-
T1„acici, dar şi cu cea Taurică, sau a Crimeei \' 3) •

-------- • 

1) I. SIMIONESCU, Tratat de Geologie, p. 180, 1927. . ,
2) G. VALSAN, ,,Câmpia Română'', B,ul., Soc. Reg·. de Geogr. XXXVI 

1915. 
- · - · ' 

3) Dr. D. GRECESCU, Flora medicală a României, p. 185-86. Bul. Soc.
Reg. de Geog. An. XIII, 1892. 
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Geo'logul austriac, Eduard Suess, care a studiat toate lanţurile 
de munţi de pe pământ, n'a putut stabili legătura munţilor Măcinului 
cu alt lanţ de munţi şi de aceea, în harta sa, a pus un semn de întrebare 
în dreptul Dobrogei. 

După cum am spus aproape toţi geologii presupun că în trecut, 
munţii dobrogeni au avut legătură cu munţii din Caucaz, sau cu cei 
din Crimeea. 

Geologul rus, Andrussow, crede că în miocenul mijlociu penin
sula dobrogeană a avut legătură, la S. cu continentul balcanic ; iar la 
E. cu peninsula Crimeea.

In miocenul superior, însă, peninsula dobrogeană s'a despărţit 
de Crimeea şi o parte din soclul ei continental, s'a prăbuşit în mare, -
ceeace ar explica mica adâncime a Mărei Negre între ţărmul Dobro-
gei şi cel al Crimeii. 

In urma acestei scufundări a rămas din bucata de răsărit a fos-

. 

Pături orizontale între Saligny şi Constanta. 
(După o fotografie luată de O. Macovei). Laesul 

acopere straturi aptiene. 

tului soclu continental dobrogeş.n, Insula Şerpilor din Marea Neagră 
şi Insula Popina din lacul Razim. 

Geologii sunt de acord că nivelul Mărei Negre a fost cu 50 m. 
mai jos de cât nivelul său actual şi întinderea acestei mări, când n'avea 
legătură cu Marea Mediterană, era mai mică. Formându-se strâm
toarea Bosfor, atunci s'a ridicat nivelul Mărei Negre cu 50 m. şi volu
mul său de apă s'a mărit. 

După un studiu al d-lui C. Brătescu scufundarea Dobrogei nu 
s'a realizat, pretutindeni, în aceeaş măsură : în Delta Dunării, cu cel 
puţin 7 m. ; la Cernavoda cu 23 m. ; în valea lacului Mangalia cu cel 
puţin 16 m. ,,Dobrogea, prin urmare, în .ultimul. timp, s'a lăsat Jn jos,' 
iar apele mării au intrat pe văile tuturor râurilor secat!;!, formând gol
furi lungueţe, pe care noi le numim astăzi, limane" 1). 

1) C. BRATESCU, Lacul Mangalia, p.· 125�127. Bul.- ·soc. de GeogT.
XXXVI, 1915, Buc. 1916. ·,1,
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E vorba însă numai de limanele dela S. de capul Midia de oarece 
limanul Razim a fost un golf de origină tectonică. 

,,Din jurasic IJână astăzi -- spune mai departe d. C. Brătescu-de pa
tru ori s'a înălţat pământul Dobrogei peste faţa mă.rii şi tot de patru ori s'n 
lă.1:1at în jos,asemănându-se cu un piept uriaş, cu respiraţie milenară ce, aci 
se îngroapă sub undele mării, aci se ridică la lumina soarelui, spre a deveni 
teatrul altor fenomene mult mai complicate". 

Când s(a petrecut aceste fenomene ? 
După apariţia uscatului în părţile Dobrogei de azi, s'a produs 

prima scufundare, în cretacic ; a doua reapariţie a soclului continentai 
dobrogean, s'a produs pe la sfârşitul cretacicului; în sarmatic, am avut 
a doua scufundare ; pe la sfârşitul sarmaticului soclul continental 
a _reapărut pentru a treia oară de-asupra mărei ; in pliocen, părţile măr-

Pături înclinate. - Calcaruri şi dolomite la Ca
lichioi, lângă Hârşova. 

ginaşe ale acelui soclu, s'au aplecat şi s'au scufundat ; în d-iluviu, so
clul s'a înălţat ; iar, pe la sfârşitul cuaternarului iarăşi s'a scufundat 
puţin. 

In total, din era secundară şi până la sfârşitul cuaternarului so
clul continental al Dobrogei, de patru ori s'a înălţat de-asupra mării şi 
de patru ori s'a scufundat, total, sau parţial devenind fund de mare. 

II. - Când a apărut Dunărea. - Formaţiunea braţelor

şi a Deltei. - Originea lagunei dobrogene.

Dunărea a apărut pe la sfârşitul erei terţiaare când s'a produs o 
falie. 

După D. M. Drăgh,iceahu 1ffalia s'a produs, m�i'intâi, între Ga
laţi şi Rasova, prelungiridu-se în valea Prutului ; după care s'a produs, 

1) D. M. DRAGHICEANU, Les Tremblements de terre de la Roumania
et des pays environants. Bucureşti, 1896, p. 10. 
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a doua falie, între Raşova şi Şistov, urmată, de a treia falie, intre Şis
tov şi Calafat. 

Din studiile făcute de geologi ar rezulta că falia Dunărei este la 
N. de cursul actual al fluviului ; că fluviul acesta s'a mutat cu câţiva
km. spre S. şi azi, curge, poate şi pe partea superioară a faliei. 1) Curba

Dendrite pe granitul dela Măcm 
(Originalul se găseşte la laboratorul 

geologic din laşi). 

pe care o descrie Dunărea dela Galaţi la Ismail este datorită unei mu
tări a cursului fluviului spre S., de oarece vechea albie a trecut, odini
oară, prin lacurile Cahul, Ialpug şi Catalpug, din Basarabia de Sud, în 
linie dreaptă, între Reni şi Ismail. (Peters). 

La mutarea albiei Dunărei, de pe linia dreaptă Reni-Ismail, 

Un anticlinal în calcarurilr triasice 
din Niculiţel-Tulcea. 

(După o fotografie luată de M. Savul).

pe cea actuală, a contribuit şi aluviunile depuse de râurile din Basa
rabia şi de râul Prut. 

Peters crede că înainte de apariţia Dunărei, curgea un râu în
tre Raşova şi Brăila, care izvora în apropiere de prima localitate şi era 
separat de Dunăre printr'o barieră de oei jurasice si de loess. ·Odată 
bariera distrusă, Dunărea şi-a vărsat apele în albia ;celui râu. 

1) Dr. L. MRAZEC, Câteva observări asupra· cursurilor râurilor în Va
lach�a (Ţara _Homanească.). Anuarul de geol. şi de paleontologie p. 12: Bucu
reşti, 1899. 
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Dunărea, izbindu-se de soclul continental al Dobrogei, îşi schim
bă apro·ape brusc, direcţia dela E. la N., până la Galaţi ; iar de aci, face 
un cot pronunţat, în unghiu drept şi apoi i-a direcţia E, pâ�ă la văr
sarea sa în mare. In timpurile îndepărtate, Dunărea s'a vărsat, în vâr
ful unui braţ al mărei, care trebue să fi fost între Brăila şi Galaţi. Du
pă formaţiunea promontoriilor Orliga şi Bugeac din Dobrogea şi retra
gerea spre est a braţului de mare, Dunărea a format cotul dintre Ga
laţi şi Reni vărsându-se în mare lângă Isaccea şi apoi în apropiere de 
Tulcea, pe măsura ce aluviunile sale au astupat o parte din braţul mă
rei, transformat în golf. 

Pe atunci Dunărea se vărsa printr'o singură gură în mare. 
Cum s-au format braţele şi Delta Dunării ? 
După Peters, în epoca lui Herodot (450 ani înainte de Chr.) 

estuarul Dunărei se deschidea la Tulcea. 

Calcarurile triasice dela Enisala. 

(Fot. Prof. /. Simionescu) 

Când fluviul, prin aluviunile depuse, a astupat estuarul de lân
gă Tulcea, a început să'şi croiască braţele şi Delta. 

Geograful Credner 1), bazat pe datele lui Tchihatcheff �), 
Hoff 3) şi a altor geologi şi geografi, e d·e părere că Delta Dunării a 
fost provocată de o înălţare a coastei. Peters 4) evaluează această înăl
ţare a coastei la 20 m. 

1) Dr. GEORG RUDOLF CREDNER, Die Deltas. Petersmann's Mitthei
lungen. Ergănzungsheft. N. 56, 1878, p. 70. 

2) TCHIHATCHEFF, Le Bosphore et Constantinopole, p. 548-568. Pa
ris, 1864. 

") v. HOFF, Natiirlicheff Verănderungen der Erdeberflăche. I, p. 119. 
1) K. F. PETERS, Die Donau, Wien. p. 334.
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După un studiu al d-lui C. Brătescu, pe la sfârşitul terţiarului... 
;,Delta făcea parte dintr'un golf întins al Mărei Negr_e, ce ina�nta până 

peste câmpia Munteniei, fiind limitat la miază-zi de marginea podişului J?o
brogei şi al Bulgariei; iar la miază-noapte de un ţărm ce nu se poate fixa 
peste tot cu destulă precisiune ţe o hartă. 

In diluviu, delta propriu zisă, iese de sub apele mării şi fundul ei devi
ne uscat, se acopere într'o ultimă perioadă interglaciară cu un strat de 
loess, în care săJiăturile canalului Sulina, din dreptul marelui M., au desco
perit fosile de mamut, de rinoceros antiquitatis, etc." 1). 

Ca toate deltele şi aceea a Dunărei a trecut prin mai multe faze, 
- formatia ei fiind în functie, fie de cantitatea anuală a aluviunilor
târâte într'o mare, lipsită de' flux şi reflux, fie de curenţii fluviali şi
maritimi, ca şi de direcţia şi forţa vânturilor.

Cele d'intai braţe ale Dunărei s'au format lângă Isaccea. 

„Fluviul a încep11t astfel a-şi forma mai întâi la g11ra sa din jos J.e 
Jf<accea dou1i braţe : unul sudic, mergând dela Isaccea la Tulcea, care 'în 
urmă a fost părăsit şi ale cărui resturi sunt reprezentate prin actuala gârlă 
a Samovei, şi altul nordic reprezentat cam prin actualul braţ principal al 
Dunărei, care merge dela Isaccea la Ceatalul lsmailului" 2). 

După câtva timp, Dunărea a străbătut cordonul litoral, format 
în f�ţa celor două braţe şi a început să se verse prin mai multe guri. 

In jurul acestor guri s'a scris o întreagă literatură, ca şi asupra 
formaţiunii Deltei dunărene. D. dr. C. Antipa opiniază că braţele Sf.

Gheorghe şi Sulina, fiind cele mai vechi, au străbătut cele d'intâi cor
donul litoral ; Dunăvăţul şi Cerneţul, abia au putut umple „limanul"; 
iar braţul Chilia, a străbătut cordonul litoral cel din urmă. După ce 
,,limanul" a fost astupat de aluviunile fluviului, braţele Sf. Gheorghe, 
Sulina şi Chilia s'au vărsat direct în mare. Aluviunile depuse la gurile 
fluviului au umplut o parte din golful mărei şi Delta a înaintat. 

Laguna dobrogeană, formată din lacurile Razim, Goloviţa, 
Zmeica, Sinoe, Tusla, Babadag, a făcut parte din golful mărei. 

D. I. Simionescu, ocupându-se de originea Deltei şi a lagunei
dobrogene, spune : 

„Prin curenţii marini ce vin dinspre nord, datoraţi mai ales vânturilor 
dominante, năsipul se aşterne în tot lungul coastei româneşti a Mării Negre, 
sub formă de dune ce se înalţă in grinduri litorale. Astfel s'a separat Razel
mul; tot aşa s'a închis şi capii.tul de nord al golfului care odati1. înainta 
pân� aproape de Galaţi şi din care n'a rămas de cât Brateşul, ca o relicta. 
I!} hmanul astfel născut prin Grindul dela Chilia-Veche, Dunărea s'a despăr
ţit în braţe, depunând năsip şi mâl, în primul rând ca grinduri longitudina
le. Materialul revdrsat la viituri a umplut golful, ajutat fiind şi de vegetaţie. 
Alte grinduri (Letea, Caraorman) s'au format mai spre est şi astfel delta tot 
înaintând, a umplut spaţiul pe care marea i-l cedeazi1." 3). 

Grecii din Milet au fondat factoria Histria, care mai târziu a a
juns portul şi oraşul cel mai important al Dobrogei, în antichitate, pe 

1) C. BRaTESCU, Delta Dunărei, Bul. Soc. Reg. de Ge.ogr. 1923. Tom.
:XLI. 

2) Dr. GR. ANTIPA, Delta Dunării. Acad. Rom.
3) I. SIMIONESCU, Tratat de geologie, p. 88, 89.
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ţărmul golfului mării. Când, o parte din acest golf, a fost astupat de 
aluviuni şi s'a format laguna, Histria s'a pomenit depărtată de ţărmul 
mării. 

In studiul său, asupra cetăţii Histria, Vasile Pârvan face urmă
toarele consideraţiuni: 

,,Gi lacurile actuale Goloviţa şi Zmeica făceau atunci parte din H.al
myris ne arată, pe lângă alte argumente, pe care e de prisos a le repeta �d 
(cf. în parte Kiessling I. c., 2277), faptul dedus mai sus din inscripţia noastră,
că hotarul Histriei înspre teritoriul Argamense, începea la SE. de Hamangi, 

' 

.·, 
f 

Bloc-diagram a regiunei de contact între câmpia ramând, podişul moldo-basarabean şi 
lanţul de munţi al Dobrogei. (Secţiuni geologice după O. Rotman şi Şt. N. Cantuniari ). 

din fundul lacului Goloviţa şi de aci pornea spre Vest. Iar inscripţia nume
şte apriat acest punct ca fiind lacul Halmyris. 

,, ... Părerea mea este că la data privilegiilor Histriei, 44-54 p. Chr., lacul
Sinoe era tncă tot un golf de mare şi cordonul Chitucului era de sigur încd
submarin. 

,, ... Cred că nu numai la a. 50 p. Chr., ci tncd cel puţin doud veacuri du
pd aceasta, zidurile Histriei mai erau bdtute tot de valurile Pontului Eu;cin 

'iar nu de-ale lacului Halmyris" 1). 
' 

1) V. PARV AN, Histria, IV, p. 587, 55.
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Colonelul Ionescu-Dobrogeanu scrie, privitor la situaţia şi în
tinderea golfului Mărei Negre din această parte : 

,,Peste tot întinsul .tinutului, dela gura Buazului, până la proeminanţa. 
muntoasă ţărmurită de cursul cu numeroase coturi ale Dunăvăţului, inclus1v 
lacul Babadag,ca şi peste insula Dranovului, se întindeau apele unui golf 
al Pontului, despre care vorbeşte Herodot la IV. 99 şi pe care geografii pus
teriori lui, îl numesc Ilalmyris" 1). 

După cum am spus, când golful a fost transformat, în parte în 
lagună, Histria, fiind îndepărtată de coasta mării, a pierit ca port şi 
apoi ca oraş 2). 

Iată câteva informaţii date de geografii şi istoricii din antichi
tate asupra Deltei, gurilor Dunării, ca şi asupra lagunei dobrogene : 

HERODOT, geograful grec, care a călătorit pe Dunăre în sec. 
V înainte de Chr. până unde se desfăcea, atunci, braţele sale, ne dă, în 
Istoriile sale, următoarele informaţii : 

MELPOMENA, C. IV. 
,,C.99. Mai încoace de Scythia, dealungul coastelor mării se întinde T-ra

cia. Scythia începe de unde coasta formează un golf, în acea parte de loc 
.<e şi varsă lstrul 3) (în mare) cu au-ra întoarsă spre răsărit (vântul Eurus). 

MELPOMENA, C. IV, c. 48 : 
,,lstrul este cel mai mare din râurile pe care le-am văzut ... " 
C. 47. ,,lstrul se varsă în Pont prin cinci guri".
C. 89. ,,Dariu, după ce făcu aceste daruri lui Mandocle, trecu în Euro

pa şi a dat ordin Ionienilor ca să navigheze pe Pont până la fluviul Istru; şi 
câ.nd vor sosi la Istru, să facă un pod peste fluviu şi să-l aştepte acolo ... flota 
dar trecând printre insulele Cianee, pluti drept spre lstru, urmând în sus 
cursul fluviului, până la o distanţă de două zile de mare, la punctul unde se 
despart gurile lui şi făcu un pod peste îngustimea aceea ... " 

DEFTERI, C. II. <l. 33: 
„lstrul, după ce a străbătut toată Europa, îşi termină cursul în marea 

Pont.ului Euxin, acolo unde colonii din Milet locuiau Histria ... " 

Din aceste informaţii reese că în timpul când Herodot a făcut 
călătoria sa pe Dunăre - între anii 454-447 înainte de Chr. - fluviul 
îşi desfăcea braţE;le aproape de ,:îngustimea" unde s'a construit podul 
pe care a trecut armata lui Dari'u, în Scythia, - adică lângă Isaccea de 
astăzi - ; el se vărsa prin cinci guri ; iar marea forma un golf, pe lân
gă coastele căruia se întindea Tracia. 

ARISTOTELES (384-322 înainte de Chr.). 
,,lstrul se varsă în Pont prin două guri". 
STRABON (an. 50, sau 60 înainte de Chr. până la 14-17 d. Chr.). 
Geographia Lib. VII, C. 3. 
„Istrul se varsă în Pontul Euxin prin 7 guri. Cea mai mare dintre gu:ri 

este aceea numită Sacră, prin care navigaţia până la Peuce (insula) este de 
120 de stadii". 

OVIDIU (începutul sec. I d. Chr.). 
Tristia, C. II : 

,,Sufăr dureri negrăite aci, părăsit între duşmani ; 

1) Colonel IONESCU-DOBROGIANU, Spicuiri şi tălmăciri din Herodot.
p. 238. Bul. Soc. Reg. de Geogr. Tomul XLII, 1923. Bucureşti, 1924.

2) Aceeaş soartă au avut oraşele-porturi elene de pe coasta Asiei Mic:i,
din antichitate : Efes, Priene, Milet şi Mios, când golful Latmu în -care 5e
vărsa râul Meandru (azi Mindeneh), a fost transformat într'o mlaştină. Ace
laş _fenomen naţural _s'a întâmplat pe coasta Adriaticei, din care cauză por
turile Ravena ş1 Adria, s-au pomemt depărtate de coastă : Ravena cu 7 km 
iar Adria, cu 33 km. 

· '
3) Istrul = Dunărea.
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Nimeni n'a fost surghiunit în aşa mari depărtări. 
Eu numai fost-am trimes lâng'a lstrului guri înşeptite" 1) 
(Ultima ·perpetior•medios eiectus in hostes, 
Nec quisauam patria lonaius exu.l abest. 

SOLUS AD EGRESSUS MJSSUS SEPTEMPLICIS HlSTRl..."). 
MARCUS ANNAEUS LUCANUS (64 d. Christos): 
„Dunărea cutreerand lumea se îngroaşii cu râuri şi cu T'âraele pe care 

le întâlneşte în cale şi le târăşte cu dânsa în Marea Scytică. (M. Neagră). 
,, ... Curge astfel şerpuind capricios şi între sute de insule formând la 

coastele sale o mulţime de lacuri întinse până ce dură un curs de 680 leghe(·?) 
se varsă în Marea Neagră prin cinci gu:ri sub ,15° 32' latitudi�e şţ 47o_34' de
longitudine ducând cu sine apele ce primesc dela 120 de raun tnbutare. 
care şi acestea adun(L mii de pârae �i de izvoare'· 2

• 

PLINIUS (cel Bătrân) - 23 - 81 d. Chr. - în Historia naturalis, Lill. 
IV, c. 24: 

Braţul dela sud al Dunărei „se varsă intr'o baltă mare de 19.000 de 7Ja�î 
lungime (1 passus = 1,4815 m.) Din acelaş braţ. si d'a.mpra lstropolim,-nl,ii 
(Histria) se formează un lac, ce are 11n cirrnit de 63.000 de paşi şi care se rm
meşte Halmiris". 

,,Primum ostium Peuce; max ipsa Peuce insula, a qua proximus al
veus appellatur, XIX, millia passuum magna palude sorbetur. Ex eodem al
veo et super !stropolim lacus gignitur LXIll millia passuum ambitu Halmy-
rin vacant"). 

Plinius mai pomeneşte de insula Sarmatica, din Delta Dunărei, situa
tă lângă braţul 9 alonstoma şi de un alt braţ, Pseudostoma (Gura falşă), care 
în insulă se mai numeşte Conopon diabasi.s (Vadul Ţânţarilor) . 

. P. CORNELIUS TACITUS (sec. I-II d. Chr.) Germania (T AGITE, 
Oeu'Cres, La Germanie, tracl. par. Nisard, p. 435. 1850) : 

,,Dunlî.rea coborând de pe înălţimi puţin ridicate şi din pantele dulci· 
ale muntelui Abnoba, nlrge pe l1lnaă uiai multe 1•opoare, pânlî. ce se arur..· 
că în Pontul Euxin prin şase y11ri: a şaptea se sleeşte în mlaştini". 

Poetul roman STATIUS (80 d. Chr.) : ,,Vizita-vei cele 7 guri ale Istrn-
111.i la loc1il unde acest fluviu sărutlf. pe Gance cu undele sale drăgăs
toase?".

POL YBUS (204-122 ani d. Chr.). Histoire generale dela Rcpubliqne 
romaine. C. 10: 

„Istrul, care parcurge o mare parte a Europei se varsă în Pont prin 
mai multe guri ; materiile (aluviunile) pe care le aduce cu sine formează 
la o zi depărtare de ţărm3 ) nişte piepturi (bancuri) de care se izbesc vasele 
în timpul nopţei, aşa că marinari trec pe aci prin mari pericole. Aceste ban
curi nu se formează dealungul ţărmurilor, ci mult mai departe în mare, 
pentru că fluviul tărâşt.e nisipul şi alte materii, pe care le transportă până 
î.ntr'un punct, unde puterea curentului încetează de a 1ucra în contra re-
zistenţei valurilor. • 

Cu vremea, aluviunile aduse de Dunăre vor micşora adâncimea Pon
tului, care va deveni un lac mocirlos şi cu apă dulce, ca şi Palus Mo
eotis". (Marea Azov). 

Este interesantă informaţia dată de Polybus că în epoca sa, alu
viunile târâte de braţele Dunărei, formau la o mare distanţă de ţărm 
- la o zi de plutire - bancuri de nisip, care erau foarte temute de
navigatori.

Ar rezulta că în epoca lui Polybus puternicele curente fluviale 
puteau să transporte toate aluviunile la o distanţă de „o zi de plutire" 
de guri, unde formau acele periculoase bancuri pentru navigatori. 

1) Trad. de St. Bezdechi, ,,Oq::heus", An. IV. N. 3. 1928.
2) AL. PAP ADOPOL-CALIMACH, Dunărea literană. şi in tradiţiune,

Bucureşti, 1886. 
3) O zi de plutire.
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ARRIANUS (134 d. Chr.). Periplus Ponti Euxini (§ 35). 
După Arrianus lstrul se vărsa în Pont prin 5 guri. Geograful din 

'Copadocia dă distantele dintre aceste braţe după periplul lui Menip din 
Perga,m. 

1-a. gură, - Psilon (subţire).
11-a gură, -... (fără nume). (Intre ambele guri, 60 de stadii phile-

teriane)._ 
111-a gură, - Calon. (Intre gura a II-a şi a III-a, 40 de stadii).
lV-a gură, - Nara.cum. (Intre gura a III-a şi a IV-a, 60 de stadii).
V-a gură, - ... (fără nume). (Intre gura a IV-a şi a V-a, 120 de stadii).
Dela gura a cincea, până la oraşul Histria, 500 de stadii.
( ... lnde ad quintum ostium, centum et viginti et inde ad !striam ur

l1em stadia qui.ngenta). 
ANONYMI (Scymnos din Chio ?)
:,,lstrul se varsă în Pont prin cinci guri. PEUC'E se numeşte după ma

rca mulţime de pini". 
CLAUDII PTOLEMAEIS, (sec. II d. Chr.).-Geographia, Parisis, 18S3. 

Cart. III, Cap. VIII: 
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Lângă oraşul KOVIODUNUM (Isaccea), începe I-a bifurcare a bra
telor .... 54°, 50' 1).

1) Datele sunt greşite de oarece Ptolomaios a socotit gradul de lati
. tudine = 92 km. + 500 m., în loc de 111 km.+ 111 m. 
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De aci, ramura cea mai de Sud, care ocoleşte insula PEUCE ... 55°, 2�',
se varsă în Pont prin gura numită Sacră, sau Peuce. Ramura cea mai de 
N. se bifurcă la 56°. Bratul acestei secţii, cel dinspre N., se bifurcă şi el la 55°,
30 ; iar cel dela Sud îşi întrerupe cursul puţin mai înainte de a se vărsa
'.in mare.

PartE'a de N. formează un lac, numit THIAGOLA (lacul Chitai ?) şi se 
află la 55°, 40'; el se varsă in mare printr'o gură numită tot Thiagola, sau 
Psilon (subţire), aşezată la 56°, 15'. 

Ramura. cea mai sudică a birfurcaţiei a doua se desface şi ea la 55°, 
20: iar braţul de N. se varsă în Pont printr'o gură numită Boreion (Sulina), 
aşezată la 56°, 20'; partea cea mai nordică a acestei bifurcări se varsă prin 
gura Pseudostomon (Gura Falsă), situată la 56°, 15'; iar partea de S. (a acfls
tei bifurc.ări) se varsă prin gura Calonstoma (Frumoasă) situată la 56°, 15'. 

ANONYM (geograful din sec. X-lea, care a scris Periplul Pontulni 
Euxin şi a ambelor continente, Europn şi Asia, din care s'a păstrat câteva 
fragmente), pomeneşte de o gură a Dunărei numită Psilo 1) şi de insula
l'euce a Dunării. 

Din toate aceste informaţii reese că Dunărea se vărsa în mare 
prin mai multe guri, după unii prin 2-5 guri ; după alţii, prin 6-7 
guri. 

Notăm că numărătoarea gurilor Dunării, s'a făcut după cum 
geograful antic a ţinut seama numai de gurile principale, care se 
vărsau direct în mare, sau le-a socotit pe toate. Astăzi nu se spune 
oare că Dunărea are trei braţe, când în realitate sunt mai multe, dacă 
ţinem seama şi de cele secundare ? 

Care ar fi vârsta Deltei Dunării ? 

Semenoff crede că vârsta Deltei Dunării ar fi de 2500-7000 de 
ani ; Murgoci - Popa Burcă, de 8700-11.600 de ani ; dr. Lepşi, -
- după un calcul bazat pe creşterea Deltei în raport cu influenţa gla
ciaţiunii, a mişcărilor epirogenetice, etc. - de 5000-7000 ani ( creşte
rea anuală: 0,5-0,7 kmp.). 

După d. C. Brătescu Delta a crescut greu : ţărmul său, la Sf. 
Gheorghe, este aproape staţionar de 600 ani ; iar ţărmul, la Sulina, 
este staţionar, de 1000 de ani. Ceeace este de reţinut este tinereţea 
Deltei. Iată cel mai recent uscat din Ţara Românească. 

Chiar în zilele noastre, Delta este în plină activitate, căci, a
nual, înaintează în mare, aproape pe întregul front. 

Cum înaintează Delta Dunării ? 

Peters, bazându-se pe calculul făcut de Taibout de Marigny 
presupune că Delta Dunării a înaintat, anual, în mare, cu peste 20 m. 2)

Dar, Delta n'a înaintat cu acelaş număr de m. pe an. In epoca 
modernă şi contimporană avem dovezi că Delta aceasta înaintează a
proape pe întregul front, dar nu cu acelaş număr de metri, anual. 

In 53 ani - între 1830-1883 - gura Oceacofului a înaintat

cu 384 m.; pe când gura Stambulul Vechi, numai în 6 ani - între 1906 

-1912 - 'a înaintat cu 152 m. în mare.

1) Subţire.
2) K. PETERS, Dic. Donau.-TAIBOUT de MARIGNY, Hidrographie

dela mer Noire. Odessa. 1850. 
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In dreptul braţului Sf. Gheorghe delta avansează. In faţa gu
rei acestui braţ s'a format în ultimele decenii câteva insule mici şi o 
limbă de nisip. In dreptul canalului Sulina, de-asemenea delta înain
tează. Delta Chiliei înaintează destul de repe�e. Din pricina depune
rii aluv_iunilor, târâte de b�aţul Chiliei - care are cel mai mare volum 
de apă - se formează în faţa deltei acestui braţ, o altă deltă secun
dară. 

Iată cum au avansat dela 1830 până la 1912 gurile Oceacof, 
Stambulul Vechi şi Sf. Gheorghe : 

AVANSARI ANUALE 

i----------=-/_
1

_
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_
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_-_
1
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_
56 __ 1__ rn57-1871 j 1872-1883, 1906-1912

1. Gura Oceaco,, .
2. Gura Stari-Stambul

(Stambulul Vechi)
3. Oura(S.) a Sf. O/zeorghe

Regiunea canalului Prore,,a

,, ,, Oceacof . 

,, ,, Neiuş 

,, ,, Otnoj ino 
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58 m. 

70m. 

)} 

,, ,, 

Vastosna 
Stambulul Vechi. 

114 m. 

60 m. 
40111. 

' 

180m. -

38m. 1 52,50 m. 
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I 1894-191311913-1927

86.6m. 43.3m. 
0.m. 200 rn. 
O. m. JO0 m. 

29.2m. 61 m. 
24. m. O m. 
- 80 m.

73.1 m. 200 m. 

Din studiile făcute de Serv. hidrografic al Marinei române, 
rezultă : 

„1) Stambulul Vechi înaintează mai repede, circa 130 metri
anual. 

Cauze : Debit 65% din braţul Chilia. 
Orientarea spre Sud, adică eşirea din zona curenţilor maritimi 

din zona de spălare. 
Scurgerea într'o baie adăpostită de curenţi. 
Toate aceste elemente favorizează depunerile abundente şi în

naintarea canalului. 
2) O�eacoff ( 45% din debitul Chiliei) înaintează circa 100 me

tri anual. 

„Avansarea Deltei Dunării se produce în mic după normele care ;oe 
petrec în stil mare cu avansarea întregei delte a Dunării. Ex.: când Sft. 

t Gheorghe' a ina'im.at, sufioierît în zona curenţilor maritimi, ,staţionează: şi 
p�ri;iite creşte:rea .repede a · Chiliei. 

Când Cl:îilia a avansat ·suricient, creşte repede S1ilina. Avansarea a
cesteia dă posibilitatea unei noi creşteri a Sft. Gheorghe" 1). 

1) Lt.-Comandor FUNDAŢEANU C. PREDA, Studii .şi lucrări hidro
grafice executate de Serv. Hidrografic al marinei în reg. Zibrieni-Oceacoff
Sulina.-Revista Marinei, Nr. 1 (Anul III), 1928.
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Aşa dar avansarea întregei Deltei se face alternativ pe regiuni, 
stabilindu-se un soi de echilibru, ca niciuna dintre regiunile deltei 
să nu înainteze prea mult. In epoca noastră regiunea Chiliei este cea 
mai activă. Delta Chiliei este o formaţie recentă. ,,.. 

Pe la 1830 - scrie d. G. Vidrascu - nu era mai nimic de ea ; iar 
Vâlco..::ul se gă:;ea la 3-4 km. de Marea Neagră; astăzi, pe braţul cel mai 
scurt, se giiseşte la 12-14 km. Suprafaţa actuală a Deltei secu�dare a Chi
liei este de 190 km. pătraţi= 19.000 hectare, iar avansarea e1 anuală în 
Marea Neagră dură media ultimilor 40 de ani, este de 65 hectare anual, 
fără a ţine comrJt de inăl\imea ei progresivă" 1). 

Delta Chiliei înaintează în mare, în trei d�recţii (Oceacov, Ot
nojino-Bistra şi Stambulul Vechi) sub forma unui banc ; iar gura 
Stambulului Vechi, care are tendinţa să înainteze spre S. şi E., ame
ninţa cu astuparea gura Sulinei şi, la rândul său, canalul Sulina este 
ameninţat să fie astupat din cauza împărţirei apelor sale pe canalele 
lăturalnice şi a depunerilor aluviunilor la gura sa. 

Zadarnic am căuta azi, pe baza înaintării Deltei în mare, în ulti
mul secol, să stabilim toate fazţle evoluţiei acestei bl}căţi de păniant 
şi mai cu seamă vârsta ei, de oarece, fenomenele naturale dela gurile 
Dunării nu s'au produs în acelaş cadru şi în aceleaş împrejurări : bra
ţele Dunărei n'au avut, nici a<eeaş lungime şi nici acelaş volum de apă, 
ca astăzi ; ele n'au transportat anual aceeaş cantitate de aluviuni în 
mare şi Delta n'a înaintat anual, pe tot frontul, cu acelaş număr de 
metri. 

Au fost desigur epoci, când Delta, a înaintat mai încet şi alte 
epoci mai mult. De aceea sunt greu de precizat fazele prin care a tre
cut Delta Dunărei, pe epoci, când abia de câteva decenii s'a făcut 
studii serioase asupra hidrografiei ei. 

N'avem nici o informaţie privitoare la situaţia curenţilor mărei 
Negre din antichitate, sau din evul mediu, care au influenţat fqarte 
mult, la construirea Deltei Dunărei, în timp şi în spaţiu, după cum 
influenţează şi în epoca noastră. 

Fireşte, că din anumite cauze, curenţii fluviali ai Dunării, ca 
ş1 curenţii maritimi a mării Negre, n'au avut, totdeauna, aceeaş putere 
şi direcţiune. 

Nici braţele Dunării n'au avut acelaş volum de apă, aceeaş di
recţie, lungime şi adâncime, ca astăzi. 

Braţele puternice, pe care s'a scurs cea mai mare cantitate de 
apă, au contribuit la distrugerea braţelor slabe ; iar la viituriile mari 
de primăvară, aluviunile, în cantităţi considerabile, târâte de braţele 
principale, sunt cauza .înaintărei treptate a Deltei, în mare, aproape 
pe întregul front. 

Din cauza aceasta Delta a crescut ; braţele devenite principale 
s'au lungit.; iar. cele .secundare, s'.au. potmolit, transformându-se în 
gârle. 

' ·�)·ION G. VIDRAŞCu,· Braţul Chilia, p. 198. Bui. Soc. Reg. de Geogr. 
Rom. Tom. XLII, 1923, Bucureşti, 19211. 
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III. - Horstul Dobrogean. - Depresiunile. - Originea lacurilor.

Partea de N. a Dobrogei prezintă o umflătură, care este măr
ginită cu falii şi scufu.ndări. De-alungul faliei dela V. a pătruns Dună
rea; în depresiunea dela E., a pătruns apele mării Negre ; iar la sud, 
se întinde o falie dela Pecenega (lângă Dunăre), până la Camena (lân
gă lacul Razim). 

In interiorul acestei zone sunt munţii îmbătrâniţi ai Măcinului; 
culmea Niculiţelului şi cele 5 dealuri, numite Beştepe. 

Acesta e horstul dobrogean, - tipul cel mai caracteristic de 
horst. 

La N. el pare străbătut de linia tectonică Galaţi-Tulcea (linia 
Focşani-Galaţi-Tulcea), care îl desparte de podişul moldo-basara
bean 1).

O mare depresiune străbate jud. Tulcea dela Isaccea până în 
aprnpiere de laguna Razimului. 

„Pe tot lungul acestui Graben calcarurile mezotriadice au dispărut 
în adâncime. apărând la suprafaţă numai grezurile neotriadice, care for
mează singuratecul deal Denistepe" 2).

Pe-aci trebue să fi curs un vechi braţ al Dunării. O altă depre
r,iune este în colţul N. V. al jud. Tulcea, care corespunde cu vârful 
fostului golf al mărei. 

(Din punctul de· vedere geologic această regiune a fost studiată de 
Peters, Hedlich, Toula, Kittl, Anastasiu, I. Simionescu ş. a.). 

O depresiune lungă de 7 km. este între Delta Dunării şi lagu
na Razim, pe valea Sarinasuf-Morughiol, care se întinde în direcţia 
NE-S.W. Lacurile din această regiune sunt rămăşiţe ale fostului 
golf al Mării. 

Mai spre sud avem depresiunile Casimcea şi Carasu,-cea din-

Balta Carasu înainte de lucrările de apărare ale englezilor din 1862 

tâi, pornind dela satul Pantelimon, în josul pârâului cu acelaş nume şi_ 
cea de-a doua, între Cernavoda şi 7 km. V. de Constanţa . 

. 1) G. VAI.SAN, Câmpia Română, p. 370. 
2) I. SIMIONESCU. Asupra crataceului superior. An. In_st; Geol. a'l

Româ.niei. 
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Valea Carasu a fost în timpurile îndepărtate albia unui râu, 
care se vărsa în Dunăre. 

Sub romani râul acesta se numea Axios şi dela dânsul şi-a luat 
numele ceta,tea Axiopolis,, ale cărei ruini sunt în dreptul ostrovului 
Hinoc, în apropiere de Cernavoda. 

Mai târziu s'a format între Megidia şi Cernavoda un lac mare 
şi adânc, pe care circulau corăbiile. Până la 1862, când englezii au con
struit un dig la gura văei, în vederea construirii căei ferate Constan
ţa-Cernavoda, lacul Carasu se întindea pe toată valea până la Ala
cap, (lungime de 3 km.). 

După construi�ea digului, lacul transformat în baltă s'a mic
şorat şi fiind acoperit de plantele putrezite în fundul lui, a ajuns un 
focar de paludism. 

Numele turcesc Carasu (apă neagră), ca şi cel slav al oraşului 
Cernavoda (apă neagră), este în legătură cu balta Carasu. 

Piatra, in care ei;a săpată albia fostului râu, se găseşte azi, la o 
adâncime de 25 m., îngropată sub sedimente. 

J.,acul Carasu, comunica cu Dunărea printr'o gură numită Bo
gaz ; iar numele mai vechi al localităţei Cernavoda, a fost Bogaz
chioi (Bogazchioi = satul dela vărsătura, dela gură). 

Părerea unora că această valţ ar fi fost odinioară un braţ al 
Dunărei, ce se vărsa în Marea Neagră, este inadmisibilă. 

După cum am spus, râul Axio, care a existat în epoca doţninaţiu
nei Romanilor, s'a transformat într'un lac imens, care avea scurgere 
în Dunăre printr'un canal natural. Ionescu 1), care a vizitat Dobrogea 
în 1_850, spune că acel canal natural exista în 1850 şi avea o adâncime 
de 4 m. şi o lărgime de 20 m. Vapoarele mici circulau între Dunăre şi 
târgul tătăresc Carasu (azi Megidia). 

După d. C. Brătescu, 2) în cursul cuaternarului horstul Dobro
gei „se ridicase peste nivelul mărei cu mult mai mult decât- se află as
tăzi. Paralel cu această înălţime, a stăpânit pe atunci o perioadă cli
materică pluvială, care a corespuns cu perioadele glaciale din nordul 
Europei şi din munţii înalţi". 

In această epocă s'a produs „eroziunea eroică", sculptura a
dâncă a văilor înguste şi întortochiate ale podişului dobrogean, 
Partea centrală şi sudică a Dobrogii a apărut după sarmatic. 

Dobrogea de sud „avea suprafaţa aplecată dinspre mare spre 
bazinul Munteniei, de unde şi direcţia văilor spre apus şi spre nord. 
Schiţarea reţelei fluviatile în stepa Dobrogei şi mai spre apus începe, 
deci, în pliocen.; iar cea mai caracteristică dintre văi, din punctul de 
vedere al problemei noastre, este, desigur, valea Carasu". 
, , Mai la s;ufi d,e :valea Carasu este valea Mangaliei, care are o lun
gime, ci� 43 km.,dÎntre care, 9,3 km�.sunLocupate de .. .ipele lacului 
Mangalia. 

"1) I.· IONESCU şi IOVANO. - Voyage agricole dans la Dobtoudja, 
lt50, Constantinopole. 

2) C. BRATESCU, op. cit.
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Vederi din Delta Dunării 

www.ziuaconstanta.ro



49 

Prin această vale, a curs, în vremurile îndepărtate, un râu. Din l, 
cauza scufundării părţe'i de răsărit a soclului continental dobrogean, 
s'a format limanul dela capătul din spre mare a văii Mangalia, prin 
năvălirea apelor mării în această parte· a văii. Acelaş fenomen s'a pe
trecut şi cu alte văi din Dobrogea, care a dat naştere actualelor 
lacuri de lângă cbasta mării : Taşaul, Mamaia (Siutghiol), Techir
ghiol, Agigea, Tatlageac, etc. 

In urma unor mişcări epirogenetice, apele mării şi ale Dunării 
au pătruns în capătul văilor, dând naştere lacurilor şi limanurilor 
actuale (afară de laguna Razimului, care are o origină tectonică). 

D. SIMIONESCU spune:
„Şi în România există semne de oscilaţiuni verticale în sloiul Dobroi;P.i

de sud, care a rămas neinfluenţat de marile mişcări tangenţiale, ce au înăl
ţat Carpaţii în vremea terţiară. 

Atât vechiul nivel al Mărei Negre arătat prin peşterile superioare din 
Caliacra,\văile înguste ale râurilor sudice, cât şi numeroasele limane ce se 
găsesc de jur împrejurul Dobrogei, în spre Mare şi în spre Dunăre (Oltina, 
Carasu), dovedesc mişcări epirogenetice" 1). 

După studiile geologilor noştri iată modul de distribuire al 
păturilor : 

Ţinutul dela N. V. Dobrogei a fost în parte vulcanic. Muntele· 
Carol I de lângă Turcoaia formează Jaccolite (lava a ridicat păturile 
formând spinări de dealuri izolate cu profilul larg). 

Masive eruptive sunt cele dela Greci, Măcin, Muntele Carol. 
Un important masiv granitic este în munţii dela Greci cu tre

ceri dela granit amfibolie cu plagioclas, la microgranulit, în care 
' mica e în aceeaş proporţie cu hornblenda. Granitul roşu dela Măcin, 

cu numeroase diaclase, este format din feldspat şi cvarţ şi puţină 
mică. Un alt masiv granitic e la Turcoaia, care e bogat în riebeckit 
(silicat de fer şi Na) şi egirină. Porfirurile c�rarţifere sunt abundente 
în N. Dobrogei (masivul dela Camena). 

ŞisttÎrile cristaline formează culmea Pricopanului cu intrusiu-
nile de granit dela Greci şi M. Carol. D. Roman e de părere că aceste 
şisturi sunt din era paleozoică. După d. I. Simionescu, o parte din şis
turile cristaline din Dobrogea datează din perioada cambiană. 

Şisturile verzi se întind la S. de linia tectonică Peceneaga (N. 
Hârşova) şi Camena până la Băltăgeşti (E. Hârşova) şi Canara (N. 
Constanţa). 

In şisturile verzi dela Altântepe sunt minele de pirite cupri
fere. 

Păturile devoniane metamorfozate formează marginea de V. a 
cutelor hercinice dela Măcin şi sub formă de şisturi cu numeroşi cri
nofai în malul Dunăr.ii, la Igliţa ; iar dealurile Bujoarele, cuprind o 
faună de tip coblenţian, ca şi împrejurimile satului Caracliu (I. Si
mionescu). 

Singura fauna devonică inferioară, cunoscută din România, 
este· aceea din Dobrogea. 

1} J. Simionescu, Trataf de Geologiie, 1927, p. 152.

Romulus Seişanu. - ,,Dobrogea". 4 
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Mai sunt apoi şisturile cristaline - tip devonian - pe margi
nea faliei dela Başpunar, - care sunt acoperite de conglomerate 
·cretatice.

Se consideră ca aparţinând perioadei carbonifere, formaţia de
carpelit de pe latura estică a munţilor Măcinului. Această formaţie
e situată deasupra păturilor considerate devoniane. Carpelitul paleo
zoic are un rol însemnat în Dobrogea de N. El este un conglomerat
format din bucăţi de granit, cvarţ, cvarţit, laminate prin presiune.

Grupa secundară este reprezentată prin cele trei sisteme :
triasic, jurasic şi cretacic.

Păturile triasice intră în formaţiunea dealurilor joase, care se
întind din şisturile cristaline până în regiunea lacurilor (Razim; Ba
badag). Din cercetările făcute de d. I. Simionescu, privitoare la fauna
mesotriasică din Dobrogea, nu s'a găsit nicio formă de trias german.
S'a constatat însă existenta celor două diviziuni inferioare.

In apropiere de Tu'lcea apare Skitianul. In calcalurile roşiati
ce dela Deşli-Caira (lângă Cataloi) se găseşte fauna anisiană cu a
moniţi şi brachiopode.

Ladiwianul este reprezentat prin calcarurile roşii din Hagi
ghiol cu una din faunele cele mai bogate din regiunea mediteranee.

In Insula Popina (lacul Razim) apar calcalurile cenuşii. 
La Samova, Cataloi şi D. Mare din Tulcea, - faciesul de Wen

gen, şisturi argiloase cu Daonella. 
Triasul dobrogean are fauna curat mediterană. (I. Simionescu). 
Jurasicul prezintă numeroase aflorimente, atât pe malurile 

Dunărei, cât şi pe ţărmul Mărei Negre. In multe localităţi fosilele 
sunt foarte numeroase şi relativ bine conservate. 

Jurasicul superior· este reprezentat şi la Canara, la N. de Con
stanţa şi pe ţărmul lacului Mamaia (Suitghiol). Cel d'intâi geolog, 
care s'a ocupat de terenurile jurasice dela Hârşova a fost K. Petel's. 
Un alt studiu asupra terenurilor dintre Hârşova şi Boascic a publi
cat d. I. Simionescu 1). 

Există cretaceu inferior, după tip jurasic. 
„Clasică este regiunea dela Cernavoda, unde Dunărea taie un 

perete drept, scoţând la iveală bancuri fosilifere pe care se sprijină 
piciorul măreţului pod Carol" (V. Anastasiu). 

Când apele Dunărei scad apar calcare marnoase vineţii. 
Cretaceul superior trece la N. de limita cretaceului inferior 

( dealungul depresiunei Babadagului până în direcţia Baschioi) şi 
dela Constanţa până în lacul Babadag. 

Turonianul slab diferenţiat, e reprezentat la M egidia prin 
marne grezoase, sau prin conglomerate şi calcaruri grezoase. Seno
nianul este mai bine dezvoltat la Murfatlar sub formă. de cretă cu 
cremene, cu Terra rossa. 

Numiliticul apare pe întinderi slabe la Asarlâc şi la E. de Cer
navoda. (Valea Cişmelii). Din numiliticul dela Asarlâc s'a extras pia-

1) Anuar. Inst. Geo!. Vol. III, Fasc. I, 1909, Bucureşti, 1910.
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tra de construcţie principală, care a fost întrebuinţată de Romani la 
construcţia monumentului Tropeum Traiani. Acesta e un calcar albi
cios, moale. Sarmatianul e foarte întins î-n sudul Dobrogei şi pe 
Coasta de Argint (împrejurimile Balcicului şi în peninsula Caliacra). 

In era cuaternară s-a depus loessul, care, mai eu seamă pe mar
ginea Dunărei, atinge grosimi de 30-40 m. 

In Delta Duriărei, loessul e la 7 m. sub nivelul mărei. 
De-alungul Dobrogei, sub aluviunile Dunărei, s'a constatat 

loess. 

Numeroase fosile de animale inferioare şi superioare, precum 
şi plante fosile, s'au găsit în Dobrogea. Sistemul triasic e bine re
prezentat în partea N.-E. a jud. Tulcea şi în insula Şerpilor. 

Sistemul jurasic şi cretacic este reprezentat prin insule de di
ferite mărimi. Din era terţiară şi cuaternară, s'a găsit, de-asemenea, 
fosile. 

Plante fosile din grupa terţiară s'au descoperit la Babadag. 
MINERALE. Partea de N. a Dobrogei este interesantă şi din 

punctul de vedere petrografic, de oarece acolo se găsesc roce eruptice 
granitoide şi porfirice ; şisturi argiloase şi cvarţite ; filoane metali
fere, dintre care unele din ele prezintă importanţă din punctul de 
vedere industrial ; precum şi minerale de depuneri. Petrografia ace
stei regiuni a fost studiată de dr. L. Mrazec, G. Munteanu-Murgoci, 
ing. Balş ş. a. Iată - după G. Murgoci, mineralele importante din 
Dobrogea 1) :

.Fluorină, violetă sau incoloră. (Muntele Carol şi Piatra Roşie). Piritif,, 
galbenă aurie, in granitul dela Muntele Carol şi Piatra Roşie. Pirotină, 
brună roşiatică, magnetică, in granitul dela M. Carol şi Piatra Roşie. 

Mispilcel, sur-gălbui. (M. Carol şi Piatra roşie). 
Ga.lenă, cenuşie de plumb, (M. Carol) şi Piatra roşie). 
Calcopirita (cu hematit, malachita, cuprit şi lirnonitd}, la Iglicioara 

mare şi la Muntele Consul. 
Cvarţul din crăpăturile unei pegmatite dela Cheia spre Luncaviţa 

(Pricopan) se rrezintă ca Cv. bialin până la C11. lăptos.
Cvarţul din crăpăturile granitului cu riebekit dela M. Carol, cariera 

SE. e Cv. hialin până la Cv. lăptos în cristale mari. 
Cvarţul din cuiburile micacee din şisturile argiloase dela Carcaliu e 

cvart lăptos. 
C't1ar/ul pegmatitei ce injectează cvartiţele dela Piatra-rdioasă şi până 

la Viţălarul se presintă ca mase compacte. 
Nodule de Silex brun până la negru, se găsesc in calcarul dela Po-

plna ascunsă. 
· · ' 

Zirconul se găseşte ca cristale brune roşiatice in g·ranitui cu riebe-
ckit dela M. Carol şi Piatra roşie. 

Fer oligist in masa granitului dela Cheia spre Lueal)iţa (Pricopan). 
Fernl oligist la poalele Sulucului şi în granitul dela Văcăreni. 

H ematitd roşie, H. br-und, Limonitd, Brauneisenstein ·se găsesc ames
tecate la cariera Epaminonda (-Orliga), Aganim-Bair şţ J!{at-ra·râioasd. 

Pir_olusi_ta şi _PsilOT'},elanul formează. de�dride SJ?lendide prin crăpăturile
gramtulm cu riebeck1t dela M. Carol ş1 Pu;Ltra roşie. 

Se găseşte in calcarele triasice la Cîşla; Igliţa, ·eic. · 1 
··•. '. '

. 

1) G. MUNT�ANU-MU�GOCI, Ridicări Geologice in N. Dobrogei, Bu
let. Soc. lng. de mme, 1908 ş1 Publ. Soc. Nat. Nr. 2 Bucureşti, 1901. 
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Calci.ta albă cristalină formează vioe în calcarul cenuşiu închis clin 
Popinlt ascunsă. 

Tuf calca.r şi cruste de concreţiune pe calcarul cenuşiu-gălbui dela
Popina ascunsă. Marmoră roşie-brună d,eschisă. 

Malachita la lglicioara in.are, Malachita şi Azurita la Altîn-Tepe (Ceamurli). 
lJarită în mase compacte, în calcarul triasic dela Câşla. Grossular roşu-brun şi verde murdar constitue mase compacte,. ,,Grc

nal'ite" incluse în granitul dela Popina mare, sau la contactul acestma cu 
şisturile calea.roase din colţul de Nordvest al ins�lei. . . .. . Dialag verde închis, înglobate intr'un cvarţ1t metamorfic dela N. J1J1le1
spre D. Bugeac. 

Hornblenda ca aglomerate de cristale prismatice în dioritul dela Chei.a 
spre Luncaviţa, clina SW. (Prteopan). 

In unele goluri ale dioritului dela S. de Suluc Hornblenda verde închi
să se prezintă, în cristale izolate acompaniată de epidot. 

lliP/Jecldtul se prezintă foarte rar ca cristale isolate. 
Epidotul se prezintă ca filonaşe, in cvarţitele dela i11 ovila illc'lcinului

Pia lra râ'ioasă, în granitul dela Fântâna de leac, D. Vraja (Pricopan), Deat.nl 
Pietros (Vficăreni); în gneisul granitic clin Nordul Jijiliei, în granitul clin 
Valea Viilor (N. Grecilor), dela Cetă/.n'ia. Măcinul11.i etc. 

El se prezintă Ri ca aglomerare de cristale, sau ca prisme şi ace, în cră
păturile şi golurile dioritelor dela S. de S11l1tc şi în corneenele de contact 
ale granitelor constituind cvartitele epidotice. şisturile rpidotice, epidositele, 
etc., ca în Prolongaţiunile sudice ale Si1luwlui. în Coşlugea şi pe clina de 
S W., ,;y· şi poalele de N. ale M. Carol. Pe clina de N. a M. Carol corneenile 
epidotice prezintă bande albe şi roz-pal de ziosit . . Mi.crolin roşiR.t.ic deschis, în element constitutiv al pegmatitelor dintre 
Viţălarnl şi Piatra roşie. 

Moscovit (mică albă), în filoanele de pegmatică ce străbat cvarţitele -
transformându-le în micaşist uri - între Sflrlfrir, Movila M c1cimilui şi Piatra 
râioasă. ' 

Turm.alinr1 neagrcl (Schărl), în pegmatitelri dela S. S11lucvlui. 
J(aolin, alb pământos, uneori gălbui-brun amestecat cu cvarţ, etc. for

mează. filoane în cvartitele dela Movila Mtfcimclui. 
* 

* * 
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INFORMAŢIUNI GEOGRAFICE 

DESCRIEREA GEOMETRICA A DOBROGEI 

Teritoriul Dobrogei formează o quasi-peninsulă, mărginit la 
W. şi N. de Dunăre ; la E de coasta Mărei Negre ; la S. de linia con
ventională, care formează frontiera româno-bulgară.

' Dunărea, dela 15 km. V. de Turk-Smil până la sud de delta 
Chiliei, curge de-alungul malului dobrogean, pe o lungime de apro
ximativ 440 km. 

Coasta Mărei Negre, dela Delta Chiliei şi până la S. de Ecrene, 
are o lungime de aproximativ 320 km. Linia convenţională, care for
mează frontiera româno-bulgară, între punctul situat la 15 km. V. de 
Turk-Şmil şi până la un punct situat la S. de Ecrene, are o lungime 
de 205 km. 

Front.iera româno-bulgară, fixată prin tratatul dela Bucureşti din 28 
Iulie 1!}13 şi 1 ecunoscută prin tratatul dela Neuilly (art. 27) din 27 Noembrie

1919, tae şoseaua Turtucaia-Rusciuk la km. 17; văile Demir-Babinar la V.
de Kioseahdi, Esenkova., la Şaormanchioi, Kanghioldere, - pe cart o ur
mează puţin la S. de .Şeidalifacâ -; Kuciuk Ahmet la W. de Kilicada; 
Burhanlar la V. de Ekisce, unde formează un intrând în teritoriul român. 
Linia de frontieră urcă platoul Vladimirovo ; tae valea Suleiman la S. de 
Şerdimen ; urmează înălţimile dela S. satului Kadievo ; tae c. f. Bazargic
Varna şi valea lsikli la Novo Botievo şi apoi, după ce trece ;prin văi pră
păstioase şi înălţimi acoperite de păduri, tae şos. Bazargic-Varna 
la V. de Kiugiuc şi valea Batavei la S. de Mustafabeiler; u_rmează 
înălţimile dela S. văii Ecrene ; trece la sudul mamelonului cu cota 252 ; iae 
şoseaua Balcic-Varna, la km. 24 şi atinge ţărmul Mărei Negre la sud de 
punctul Ceatalceşme. 

Intre Dunăre şi Novo-Botievo, frontiera urmează talveguri de văi ş1 
vâlcele şi spinări de crupe şi de platouri ; iar între Novo-Botievo şi S. de 
Ecrene, văi şi dealuri acoperite de păduri. 

SUPRAFAŢA. - Teritoriul anexat în 1878 după: 

Marele Stai Maior-Român. . . . . . . . . . . . . 
Creditul fu!lciar Român din Bucureşti, după harta St�Major 

austnac. . . . . . . . . . . . . 
Institutul Geografic di,n, Ootha (Trognitz). . .
Generalul rus Strelbitzy (hărţi geografice, 1882) 
Mihăilescu (Geografia, 1891) . . . . .- . . 

15.335 km.p. 

15.536 
" 

15.600 
" 

15.813 " 

14.758 
" 

(+201) 
(+265) 
�+478� -577 

TERITORIUL DOBROGEI NOUi. anexat în 1913: 7.780 kmp. (apro ) 
SUPRAFAŢA TOTALA: 23.115 KMP. 

x .. 

Suprafaţa teritoriului Dobrogei este aproape aceeaş cu a insulei 
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Sardinia (24.100 km. p.) şi a provinciilor italiene Lombardia şi 1'osca1ta

(24.100 km. p.). 
CARTOGRAFIE. - In anul 1854 statul major al armatei franceze, 

care ocupase Dobrogea în timpul războiului Crimeii, a exe�utat !idicări 
expeditive în această provincie. In anul 1856 mareşalul austriac, Fhgely, a 
primit misiunea să facă descripţia geometrică a Dunării (Charta Statului 
major austriac pentru Dobrogea şi Muntenia). Lucrarea topografică a. fost 
terminată de Fligely în anul 1857. 

Bas Rusea&eă 

Canevasul gcodesic al Dobrogei vechi 

Serviciul geografic al armatei noastre a început în anul 1880 să lu� 
c-reze o hartă topografică a Dobrogei, pe care a completat-o în .anii 1883--
1884. 1) 

Harta Dobrogei s'a ridicat pe scara 1/10.000 pentru înlesnirea par.ce
lării terenurilor în loturi de vânzare. Relieful solului a fost dat prin ajuto
rul secţiilor orizontale cu equidistanţa de 5 m. S'a ridicat topograficeşte o 
suprafaţă totală de 16.625 km. p. Ea a servit ca bază a parcelării proprie" 
tătii şi s'a reprodus pe scara 1/50.000. "' 

,,Cu prilejul Congresului geografic internaţional ţinut la Viena în zi, 
lele de 1, 2 şi 3 Aprilie st. n. 1891 - spune Gr. Tocilescu - ace·astăi hartă. a 
fost de toti admirată. Am avut prilejul, d. G. Lahovari şi eu, delegaţii d-voa-
13tră la acel congres, să auzim pe M. S. Impăratul Franz-Iosef lăudând harta 
Dobrogei foarte mult şi zicând : eă nu se aştepta ca ofiţerii români să facă. 
asemenea lucrări cartografice". 

· 1) Sub direcţia colonelului Barozzi 441 de foi în anii 1880-1883 ; sub
direcţia colonelului Dona, 129 de foi în anii 1883-1884. 
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(Bul. Soc. de Geogr. 1_891 şi 1907). 
Această hartă urmează să fie revizuită. 
Triangulaţia Dobrogei, care a durat 3 ani (1880-1883) s'a spriji�ît ii� 

latura De{cea-Stlpata 19272.49 m., a triangulaţiei austriace fără să. se aiunga. 

"' 
., 
blJ 
o 
... 

.c 
o 

Cl 

,:: 
., 
u 

;;: 
"' 
... 

blJ 
o 

P-

.E 
... 

.2 
·.:
"" 
u 

:a 
·.:

"'
., 
i:: 
::l 

·;;; 
LIJ 

c:., 

.,
... 
blJ 

LI.. 
o
...

< o..

a: 

C!J < 
o LU 

CI. C!J 

o 
o 

a: I- a!I 

L 

C 

� 
:, 

o

LIJ C 

a: 

,ci:: 
c:., 
-

CI 

a: 

la o latură de control. Altitudinele punctelor geodezice au fost calculate în 
raport cu nivelul Mărei Negre. 

,,Deoarece triangulaţia din Moldova nu ajunsese încă până la Dunăre, 
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triangulaţia Dobrogei nu s'a putut lega cu ea ; însă a� fost introduse în 
reţeaua Dobrogei câteva. puncte din Basarabia, Moldova ş1 Muntema, în acei<t 
scop. 

Pentru măsurarea unghiurilor triangulaţiei Dobro�e_i au ser".it ace
leaşi theodolite şi metode ca şi pentru -începutul triangulatiei_ Moldov�i- C?or
donatele rectang-ulare s·au calculat în rarort cu axele triangulaţmnei în 
de:1>făşurarea. cilindrică - canevasul convenţional al lui Cassini. 1)" 

Cu prile,iul Expoziţiei generale române din anul 1906. s·a �xnus foi�e 
originale de rididiri - minuta topografică : 1 : 10.000 a_ Dobrogei, c�re n a
fost destinată publicităţii ; harta t9pografică a Dobrogei, în 58 de f01 (foto
litografie) : harta la 50.000 a Dobrogei ; foaia Isaccea. 2) 

Cele dintâi hărţi şi planuri lucrate de Români sunt: 

Dobrogea şi Drestiorul. Editor Lt.-Colonel Pappazoglu. Scala 1.300.000, 
Bucureşti, Baichel. 

Dobrogea „lucrată la Depozitul de rezbel din ordinul d-lui ministru 
de rezbel general de divizie Cernat. Scala 1 : 400.0UO. Ediţiunea 1878 şi ediţ. 
1879 (aceasta cu tillu: Dobrogea, întăririle, Arab şi Ordu Tabia etc.). Bucu
reşti, Depozitul de rezbel". 

Frontiere Hulgaro-Roumaine a·ux environs de Silistrie. 
Echelle 1:10.000. Gravat la Marele Stat Major al Armatei, Bucureşti. 
Tulcea (ţlanul oraşului) ,,ridicat din ordinul d-lui General G. Ange-

lescu, comandantul trupelor din Dobrogea, de maior C. B. Basarab, lli79, 
scala 1 : 10.000". 

Constanţa (planul oraşului), ridicat de Depozitul de război în anul

1882. Ecara 1 : 2000. 
Harla marinit a coastelor României ridicată din ordinul ministerului 

de război de un grup de ofiţeri din marina militarâ, sub direcţia căp.-co
mandor Al. Cătuneanu. S'a început în 1898 şi s'a terminat în 1900-1901. 

Harta cuprinde : Delta Dunărei, coasta mărei Negre, insula Şerpilc,r, 
planurile particulare pe scara 1/20.000 a porturilor Constanţa şi Mangalh, 
poziţia farurilor şi a geamandurilor, a sirenilor, stâncilor, bancurilor şi a 
tuturor punctelor periculoase. Declinaţia magnetică în diferite puncte nle 
coastei Mărei Negre a fost determinată de Institutul meteorologic din Bucu
reşti şi anume : la Mangalia., Constanţa, Sf. Gheorghe, Sulina şi Insula Şerpi
lor. Planurile originale ale tor cgraliei �i sondelor au fost întocmite pe 
scara 1/20.000 şi sunt rezervate serv. militar pentru apărarea coastelor. 

MAGNETISMUL TERESTRU. - In lucrarea lui Becquerel din 
1840 (,,Traite d'Electricite et de .Jl,!afln1tisme, Vol. VII, p. 213-249, Paris, 1840) 
su�t ,,,trecute următo�rele locahţaţi . dm �obrogea, a c�ror declinaţiune mag
netica, a fost determmată de ofiţeri ruş1 afară de gurile Dunărei care a fost 
făcută, de Gauthier 3) : 

' 

Lat. N. Lang. E Paris Anul Declin. w.

Babadag . . . 44„53' 26°.22' 1828 12°.10' 
Constanta (4) . 44°.10' 27°. O' » 11 �.33'
Gurile Dunărei . 45°.14' 27°. O' 1824 10°.10' 
Chilia 45°.26' 260.56' 1828 8°.53' 

Iată caTi- sunt, g.upă lucrarea lui Struve, din 1845, valorile decli-

1) ,,Serv. geografic al Armatei Române". fiO de ani de activitate 1871-
1924. Bucureşti, 1924. 

2) Gene·ral C. 1. Brdtianu, Armata la Expoziţiunea generală română,
p. 42.

") Contribuţiuni la Fizica Globului, Anal. Ac. Rom. N. 6. 1907.
4) Sub numele Km,tenje.
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HARŢILE MAGNETICE ALE DOBROGEI VECHI 

lnclinaţiunea magnetică la 1 Ianuarie 1906. Puterea magnetică totală. 

Declini:ţia magnetică-la 1 Ianuarie 1906. Componenţa orizontală a puterei magnetice. 
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natiunii magnetice cu indicarea epocei la care au fost determinate in defod
tele puncte din Dobrogea : 

Localităţi Puncte �linatiu� Epoca 

Babadag. Minaret 12°. 9',8 1828,82 
Hârşova . " 11 °.48',8 1828,94 

Turtucaia Moschea . 11".36',0 1829,50 
Constanţa ., 11°.32',3 1828,93 

Mangalia " de pe piaţă 12°.13',1 1&30,48 
Bazargic. " " " 10°.41',2 1830,36 
Cavarna. de la N. W. 10°.11',9 1830,46 

In anul 1858, Karl Kreil, directorul Institutului meteorologic şi rle 

magnetism pământesc din Viena, a făcut determinările coordonatelor geo
grafice în Sulina şi Insula Şerpilor. 1). 

LA SULINA declinaţiunea magnetica a fost: (la 2.886 m. spre V. şi 819 
m. N. de far).

La 8 Octomvrie la 22 h.48m timp mediu astron. de Sulina 6°11 ',9 
„ 8 „ 1 h.22m ,, ,, ,, ,. 6°.14',S 

Mijlocia 6°.13',3w 

Intensitatea componentei orizontale a fost găsită. : 

La 8 Octomvrie la 23 h.50m . . cu magnetul I 0,12683 
„ 8 ., 23 h.55m, . . . ,, ,, li 0,22612 

Mijlocia 0,22647 cgs 

St. Hepites şi Murat, au făcut determinarea elementului magnetismu

lui r.ământesc în diferite localităţi din Dobrogea, în anii 1898, 1899, 1900 
şi 1906. 

Valorile elementelor magnetismului la 1 Ianuarie 1906 au fost: 

ELEMENTELE MAGNETICE CALCULATE 
.., .., 

.:2- .., - - .., .., ;3: 

LOCALITAŢI = -= =- =� -- = -=- =-
§ i; :r � °E> :;o -- g_�N -= � E- Î§X 

� I j·� E - =- - lis" �1 ,a> ... 

= 8 

. 

w N cgs. cgs. cgs. cgs cgs 
Portiţa 2°.32',8 58°,37',0 0,2362 0,3873 0,4536 0,2360 0,0105 
Sf. Gheorghe . 2°.06',2 59°, 3',0 0,2348 0,3915 0,4565 0,2346 0,0133 

Chilia t °.34',1 59°,21',2 0.2319 0,3914

1 
0,4550 0,2318 0,0063 

Constanţa 2°.4î', 1 58°,22',2 0,2364 0,3837 0,4507 0,2361 0,0115 
Insula-Şerpilor 1°.40',3 58°,59',9 0,2353 0,3915 0,4567 0,2352 0,0069 
Isaccea 2°.32',3 590,13',3 0,2326 0,3905 0,4546 0,2324 0,0103 

Mahmudia . 2°.28',3 59°, 0',5 0,2346 0,3905 0,4556 0,2344 0,0101 
Mangalia 2°.39',9 57°,52',4 0,23Q8 0,3819 0,4510 0,2396 0,0112 
Megidia . 2°.54',4 58°,30',2 0,2374 0,3874 0,4543 0,2370 0,0120 
Sulina 1 c.53',2 59 1

, 6',2 0,2340 0,3911 0,4558 0,2339 0,0077 
Tulcea 2°.38',7 59°, 7',7 0,2326 0,3890 0,4533 0,2323 0,0107 

1) KARL KREIL, Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im
sudustlichen Europa und einigen Kustenpunkten Asiens, Wien, 1862. 
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DUNAREA INTRE TURK-SMIL ŞI MACIN 

Dunărea, dela Turk-Şmil până la Oltina, unde malul este mlăş
tinos, curge d�la V. la K_; dela. O-ltţna p�nă_ la punctul M;ăgµra�_Di:;ă
gaica, spre' N. E. ; dela Măgura-Drăgaica până la Raşova, în direcţia 
E. ; iar până la Boascic, în direcţia N. E. La <::ernavoda malul e stân
cos, având înălţimea de 70 m. Aci este marele pod de peste Dunăre.

La punctul Boascic fluviul descrie un mare arc cu convexita
tea spre V. până la Ghizdăreşti ; iar, de aci, curge spre N. V. până la 
Hârşova. Pe această distanţă Dunărea curge dealungul unui perete 
de calcar, care are aceeaş vârstă .ca şi calcarurile ce mărginesc flu
viul între Regensburg şi Ulm. Dealurile din apropiere nu se ridică 
peste 200 m. Fluviul a scobit malul drept formând gropi nµmeroase 
şi are tendinţa să'şi mute patul spre E. 

Aproape de Topal malul e „ruiniform" şi din cauza erosiunii, 
rocele recifale din partea locului, formează turnuri, sau colţi. Int_ere
santă e forma de eroziune numită „Moşul şi Baba", situată la N. de 
Ghizdăreşti. 

Lângă H�rşova şi Topal sunt recife coraliene din era secun
dară, în care se găsesc fragmente de corali, de arici de mare, de bra
chiopode, de lamelibranchiate, etc. 

Cota medie a apelor la Hârşova : 4.85. In apropiere de această 
localitate Dunărea se uneşte cu braţul Borcea ; iar la punctul Clu
ciul se desface iarăşi în două braţe : Dunărea veche şi braţul (canalul) 
Măcin. 

In dreptul localităţii Dăeni, malul dobrogean e înalt şi stâncos. 

Puncte de trecere: Olteniţa-Turtucaia (750 m. lăţimea Duniirei). 
Călăraşi-Silislra (Vadul Cailor). 1) 
Feteşti-Cerna-uoda peste podurile şi viaductele de c. f. de peste Dună1·e 

şi bahă. 
Gilra Zalo-miţei-Hârşova (Vadul oilor). 

REGIUNEA MACIN-ISACCEA. - Dela Dăeni, spre N .• 
Dunărea face un cot mare împrejurul munţilor Măcinului. Aci valea 
se îngustează ; dar, dela Măcin în sus, iarăşi se lărgeşte. Intre Mă
cin şi Isaccea sunt bălţile Grapinei (16.284ha.) formate din 3 grupe : 
Piatra călcată, Crapina, Pisica şi Lăţimea. La S. de Măcin, lângă 
Igliţa şi Turcoaia sunt lacurile Carcaliu, Igliţa şi Dunărea Veche, 
care au legătură cu Dunărea. 

In apropiere de Isaccea sunt mai multe bălti - Piatra Iapsia-
Rahova, Capaclia - şi câteva văi. 

' ' 

Puncte de trecere peste Dunăre sunt între : Mănăstirea Teras
po.nt {Basarabia) şi Eski-Kaje (E. qe)saccea) _; Carta! (Basarabi�) si 
Isaccea; Reni; Brăila.:-Sm._ârclanul l{ciu CQ-he.cet),.acolq unde,se'·_�ri�;c 
braţele fluviului ; Galaţi-I. Brătianu. 

1) Intre Silistra şi Oltina; la punctul Buaeac (Râ.pn. sânaeroasă) ru�ii
in anul 1851, au construit un pod. 

0 " ' 
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Nordul orografic, e Piscul Ţuţuiat (456 m. alt.), - cel mai 
înalt din Dobrogea - din care se desfac următoarele înălţimi : la V . 

. Mqnţii Măcinului; la N. E., dealul Bugeacului; la E. culmea Isac
,cei; la S. E. culmea Niculiţelului şi dealul Ci/icului; la S. dealul Ba
.badagului ; Ia S. şi S. E., dealul Dulgherului, Dealul Testemel ş. a. 

MUNŢII MA.CINULUI - cei mai bătrâni din România, -
cu toată înălţimea lor modestă (Vf. Greci are 426 m. alt.), prezintă 
un caracter de vârfuri alpine. Vf. Greci, care e situat la 10 km. S. E. 
-de oraşul Măcin, pe teritoriul satului Greci, este stâncos şi pleşuv.

Mai jos de Măcin, se înalţă un munte ciudat, care te impresio
nea;=ă prin aspectul său neobicinuit : 

E Pricopanul, care reprezintă tipul cel mai caracteristic de 
munte aflat în faza cea mai înaintată a bătrâneţei. El e constituit 
<lintr'o massă de blocuri neregulate, - unele, colţuroase ; sau aproape 

Pricopanul (Munţii Măcinului) 

-dreptunghiulare ; altele, în formă de mici turnuri, ascuţite la vârf,
�au de obeliscuri, retezate la bază, cari stau culcate peste alte blocuri,
,sau sunt înfipte în stânci, ca şi când ar fi nişte sfredele gigantice.

Unele blocuri, sunt în aşa mod suprapuse, în cât formează un
:soi de peşteri, care pot servi foarte bine de adăpost, oamenilor, sau
, animalelor.

Din cauza acestei strucţiuni ciudate, Pricopanul prezintă aspec
tul unui munte lunar.

D. Ion Cornea, îl numeşte ,;muntele de megamoniţi al Dobro
gei". 1) 

In apropiere este Muntele Carol (Iacobdeal), care· îşi întinde, 

1) Ion Gonea, Escursia Sawicki în Dobrogea. Bul. Soc. de Geogr. Tom .
. XLVI, 1927. 
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blocul său de granit, deoparte, spre Turcoaia ; iar, de altă parte, spre 
Cerna. Ac;i sunt cariere importante din care se extrag de 42 de ani, 
blocurile de granit necesare pavajului străzilor. De pe vârful Tur
coaia - înalt de 336 m. - care domină zona inundabilă, satul Tur
coaia şi şoseaua Măcin - Satul Nou-Ostrov-, se deschide o prive
lişte frumoasă asupra regiunei bălţilor Dunării. 

In fata Muntelui Carole „Blasova" o modestă insulă stâncoasă; 
iar în apropiere sunt dealurile lglişoara Mare şi Mică, Manole şi 
Gorgova. 

Lângă Cerna e vârful cu acelaş nume, înalt de 242 m., care 
domină şoseaua Măcin-Babadag. 

La nord-est de Munţii Măcinului, este dealul Bugeacului, -
poziţie însemnată căci face faţă cotului, în unghiul drept, ce-l face 
Dunărea dela Galaţi în direcţia Reni. 

Drept în faţa Brăilei se înalţă Urliga (sau Orliga).1 

In dreptul cotului Pisicei, în faţa Galaţilor, sunt insulele 
stâncoase Popina Mare şi Popina Mică.

De-alungul Dunării, până la Isaccea, se întinde culmea Isaccei
cu vârfurile Teliţa (290 m. alt.), Taiţa (248 m. alt.) şi Tulcea (205 111. 

alt.). 
REGIUNEA ISACCEA-TULCEA-BABADAG. - Intre 

Isaccea şi Tulcea sunt bălţile Samo_vei formate din bălţile Săuna, 
Rotunda, Parcheşul ş. a., care sunt legate cu Dunărea prin gârle, mai 
toate potmolite. Odinioară această baltă a fost o insulă, care era situată
chiar în mijlocul Dunărei. In dreptul oraşului Tulcea, valea se îngu
stează şi malul fluviului e dominant. Puncte de trecere : Ismail (Ba
sarabia) pe la Satu Nou, în direcţia Tulcea.

Din Piscul Ţuţuiat se desfac spre S. E., în direcţia Babadag, 
dealurile Niculiţelul şi Cilicul. Lângă satele Ortachioi şi Cineli, în� 
tâlnim un deal izolat, format din porfir roşu şi verde, care se înalţă 
ca o piramidă triunghiulară : e „muntele" Consul. Râul Taiţa, se .în
colăceşte, la picioarele sale, ca un imens şarpe de argint. El este cel 
mai însemnat curs de apă din Dobrogea prin volumul său. Taiţa izvo
răşte din poalele dela sudul dealului Cadiului şi se varsă în lacul Ba
badag, la 3 ½ km. N. de oraşul Babadag (lungime, 90 km.). 

La S. de Piscul Ţuţuiat, între Teliţa şi Slava Rusă şi până în 
regiunea lagunei este culmea Babadagului. Râul Teliţa (70 km. lun
gime) se varsă în lacul Babadag. 

REGIUNEA DEf..TEI 

BRAŢELE DUNARII. - La ceatalul Ismail 67 % din volu
mul apelor Dunării se îndreaptă pe braţul Chilia şi restul de 33 % 
pe. braţul, care s,e îndreaptă spre Tul.cea (lungime 19 km.).

Braţul acesta se împarte în două : braţul Sulinei, pe care curge 
10 % din volumul de apă al Dunării şi braţul Sf. Gheorghe pe care
curge 23 % din volumul total al apelor acestui fluviu. 

·· 

Lungimea braţelor dela Ceatalul Ismail la mare : 
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1. Braţul Chilia pe Stambulul vechi, 112 km.
2. Braţul Sulina, 80 km. (canal artificial, 63 km.).

'' 

3. Braţul Sf. Gheorghe, 122 km.

Lungimea braţelor dela Ceatalul Sf. Gheorghe la mare
1. Braţul Sulina, 63 km.
2. Braţul Sf. Gheorghe, 105 km.

Intre Tulcea şi Ceatalul lsmail şenalul navigabil prezintă coturi
pronunţate. Când apele cresc, o parte din ele părăsesc cursul normal 
dela V. spre E şi urmează direcţia dela N. spre S., tăind linia normală. 
de scurgere a apelor, în unghiu drept. 

Muntele Carol I (fost Iacobdeal) şi balta Turcoaia în timpul inundaţiilor 

BRAŢUL CHILIA e cel mai important, atât ca volum de apă, 
adâncime şi lărgime de albie, cât şi ca înălţime şi lărgime de maluri 
naturale. Dela Ceatalul Ismail până la Pardina, pe o lungime de 40

km., apele curg într'o albie largă de 500-600 m. Adâncimea în şenal 
e de 10 m. (33 picioare engleze). La Ceatalul Ismail înălţimea d'asu
pra nivelului o al mărei e de 4.20 m. şi lărgimea malului e de 500 m. ; 
iar la Pardina, înălţimea d'asupra nivelului o al mărei, e de 3.50 m. ; 
iar lărgimea·malului'e de '300'm. 

Dela Pardin:a braţul Chilia se desface în trei braţe: pe stânga 
Câşliţa; la mijloc, Braţul- de mijloc ; la dreapta, Tatanirul şi Tăta
rul. Cel mai larg este Braţul de mijloc. Aci sunt ostroavele ·: Sala'ngic, 
Daler şi Tătaru. 
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HI. - Dobrogea Pitorească Romulus Seişanu. ,,Dobrogea". 

Plaurul din Delta Dunării. - Pelicanii şi Coi moranii._, 

O colonie de pelicani în Delta Dună1 ii 
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Câşlita are 250 m. lărgime şi 6-10 m. adâncime ; Tatanirul, 200 m. 
lărgime ,;,i 5.20 m. arlâncime ; Tătarul, 130 m. lărgime şi 3,35 m. adâncime. 

După 28 km. aceste braţe se reunesc într'unul singur în faţa ora

şelor Chilia Veche şi Chilia Nouă. La 9 km. E. de Chilia braţul Chi

lia se desparte iarăşi în 4 braţe : Solomonof, Chilia, Babina şi Cernof-
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ca. La Periprava (18 km. est ,de Chilia), înălţimea d'asupra nivelului 
mărei Negre e 1,20 m. ; lărgimea malului, 150 m. 

Dela Periprava se formează apoi un singur braţ până la Vâlcov. 

Romulus Seişanu. - ,,Dobrogea". 5 
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CANALUL SULINA. - Dunărea, dela Tulcea„ după un curs 
de 19 km., se împarte în două braţe : Sulina, la mijlocul Deltei şi Sf. 
Gheorghe. 

Inainte de 1857 braţul Sulina ducea în mare 5 % din âebitul şi 
aluviunile Dunărei. In urma lucrărilor executate de Comisiunea Eu
ropeană dunăreană, debitul şi cantitatea aluviunilor, a sporit, treptat, 
până la 12 %. Pe lângă aluviunile depuse la gura Sulina, de apele 
acestui braţ, se mai depun tot în faţa acestei guri aluviunile aduse 
dela N. de bratul Stambulul Vechi, care de câtiva ani actionează 

' ' , 

puternic. 
Neexistând un curent maritim apropiat, care să târască cu dân

sul imensa cantitate de aluviuni aduse de cele două brate, aluviunile 
, 

sunt depuse în faţa gurei Suli11ei, formând o bară. 

Din această cauză, C. E. D. a trebuit să intensifice dragajele 
dela gura Sulinei şi să prelungească digurile în larg cu 2.200 m., spre 
a se putea întâlni curentul maritim dela N. S., care să ia cu dânsul 
majoritatea aluviunilor. Aceste lucrări sunt în curs. '

Dela 1857, când a î11ceput să funcţioneze C. E. D., până la 1875, 
braţul şi gura Sulinei au fost adâncite până la 12 ½ picioare e11gleze; 
iar dela 187 5 până azi, adâncimea a sporit numai cu 2 pici-oare engleze, 
cu toate că debitul şi aluviunile braţului respectiv au sporit continu, 
dela 5 o/'o, - cât era în 1857, - la 12 7o din totalul debitului şi alu
viunile Dunării. 

Din cauza dificultăţilor ce le întâmpin� navigaţi unea la gura 
Sulinei, se studiază alegerea unui alt braţ navigabil al Dunărei, în 
locul Sulinei. S'a propus, fie braţul Chilia, care e cel mai mare, fie 
braţul Sf. Gheorghe, dela sud, - dela Ceatal, la Mahmudia ; iar de 
aci, să se construească un canal artificial până la Portiţa, care ar avea 
o lungime de 75 km.

Canalul artificial, Sulina, are 63 km. lungime şi o adâncime 
maximă de 6,60 m. 

BRAŢUL SF. GHEORGHE. . Dela Ceatalul Ismail, până la 
mare, braţul Sf. Gheorghe are 122 l{m. lungime ; iar dela Ceatalul Sf. 
Gheorghe până la mare 105 km. El e cel mai lung şi mai sinuos, dar 
curentul său e astăzi slab. 

Intre km. 70 şi 80 dela Ceatalul Sf. Gheorghe sunt canal urile 
,,Regele Carol I'' şi ,,Principele Ferdinand'', care sunt în legătut'ă cu 
lacu1·ile Razim şi Dranov (Da1·11ăt1). 

Din braţul S.f. Gheorghe se desface gârla Dunăvăţului. 
DELTA. - Una din regiunile cele mai interesa11te.din Europa, 

atât prin caracterul ei original, cât şi prin pitorescul ce'l prezintă ve
getaţia sa particulară, bălţile şi luminişurile sale de apă, este Delta 
Dunării. 

• • 

Suprafa�ţa Deltei }Jl"op1·iu zise e ele 2.70() l<1111J.; iar· Cll· insula D1"a110,r1*1- . 
lui : 4.300 kmp. 

In Deltă sunt insulele: Letec, (154.000 ll[t) : .Sf. c;J1,eo1·aJ1e (109.100 ha.) f:iÎ 
D'r·ano'v (75.810 l1a.). Malu1�i1e Du11ăr·ii �i co1·clo11 ul litoral ocupă 13 % cli11

• 

• 

\ 
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suprafaţa totală a Deltei ; suprafaţa acoperită de stuf fix, este de 195.005 ha.;
iar cea acoperită ele plaur este ele 72.000 ha.

Dup:'i rlr. Antipa suprai�ta ţ?taut a g1�in_�urilor, cari rămân af�r� dm

apă la S hidrograde (apele m1Jlocu al� Dunarn) se urcă; la 54:895 ha., iar a 

celor, cari ri:'tmân neinundate la 10 hidrograde (apele maxime), este de
13.D00 ba. · 

· · - â t l Uscot117. c11 "rir,dc 1/10 parte din suyirafaţa totalc'i a Deltei_; iar pam n u  CJ
poate fi util-izabil 7ientnt J)ăşune şi cuUură, cuprincle i/H clm aceaş s1rprafa/f) ..

· DELTA DUNÂilEl
Nivelmentul de precizie 

______ fr.1seµ niv�lmtnlulu,· 

Bălţile sunt acoperite de întinse păduri de stuf, care se dezvoltă in m,d 
extra-ordinar, ca în nici-o altă regiune clin Europa, acoperită în mare parte 
ele apă. 

Stuful creşte de obicei împreunt'L cu papura (TuvTw latifolia şi T. au
guslif alia), cu felurite specii. ele rogoz (Carex), stânjenei de baltă (Iris genna
rica şi Iris pseitdoaconts), ţipirig (Scripus lacustris) şi alte numero,tse 
plante hydrofile. 

Stuful plutitor, numit Plaur, sau Plav, este o vegetatie originală a 
Deltei Dunării. Plaurul are o grosime de 90 c. m. şi e format din rizoame 
groase de stuf împletite şi prinse între ele prin rădăcinile lor, care formează 
o roassă vegetală plutitoare .

. Peste stratul uscat de plaur creşte stuful verele şi alte plante xerofile. 
Resturile acestor plante se cleou_n pe plaur şi formeazi.i, in fiecare an, 

un strat subtire de humus negru şi gras. Cu timpul pătura aceasta se soli
difică şi pe dânsa cresc difeTite soiuri de plante : feriga (Filix telipteris); 
mătrăgună (Solaniilm dulcamara); Rununculus, Miosotis valustris, edera, 
care se prinde de stuf, şi se ridică la mari înălţimi (Convolvulus sevium). 

Plaurul se formează in bălţile adânci şi cu apele limpezi. Pe gându
rile solide nu se formează plaurul, de când atunci când fundul este mlăşti
nos. Nămolul format din descompunerea plantelor aquatice, din plaur, se 
numeşte Saprovel. Iarna, când bălţile şi luminişurile ele apă înghiaţă, plau
rul se desface în bucăti şi plutesc pe ape, formând „insule vlutitoare". In 
bălţile Matiţa, Obretin şi Mazil, sunt numeroase insule plutitoare, care fiind 
împinse rle curenţi, sau de un vânt mai puternic. circulă în diferi.te direc
ţiuni ; l';au. când sunt oprite, astupă eşirile bălţilor, ori. se prind de maluri. 
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După dr. Gr. Antipa şi Heissek „întinderea plaurului în bălţile Deltei 

este foarte mare ; am putea zice că ¾ din suprafata Deltei inferioare sunt 

acoperite cu plaur şi numai ¼ este luciu de apă, sau grinduri. 

-... .... 

.- <" ';)} 

U secţiune în regiunea plaurului din Delta Dunării (după dr. Antipa) 

Insula plutitoare în Delta Dunării 

In tăeturile ce le-a făcut serviciul technic al Comisiunei Europene a Dl:l

nării, in Deltă, sau, in tăetura cea mare ce s'a făcut de serviciul pescăriilor, 

la Dunăvăţ, s'a putut vedea aceasta foarte bine, săpându-se cu draga pe kilo

metri întregi numai în plaur plutitor, unde dedesupt era apă. Ba chiar mai 

mult, s'a lucrat in terenuri, care aveau cu totul aparenţa pământului solid 

şi unde chiar la suprafaţă stuful era mic şi rar şi cu toate acestea săpându

se cu draga s'a văzut că era plaur plutitor, iar la o adâncime de un metru 

sub el era balta Dunării. Acesta este ele obicei un plaur peste care o inundaţie, 
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mare a depus aluviunile sale de nisip şi nămol ingreuindu-1 astfel şi îmi)ie
decăncl o parte din vegetaţia de pe el de a se mai dezvolta". 1) 

Braţul Dunăvăţului 

Gura Dunăvăţului dela Dunăre 

Ui.ngă Mahmudia e dealul Beştepe (turc. = 5 vârfuri), care e stânco'!. 
----

1) Dr. Gr. Anl'ipa., Hegiunea inundabil5, a Dunăl'ii, 1910.
Reisseh. Vegetations-Geschichte des Robres an cler Donau in Oeottlc

reich und Ungarn. Wien 1859. 
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Gârla Dunăvăţui se desface din braţul Sf. Gheorghe, se îndreaptă mai

întâi spre S. şi apoi spre V. şi după un curs de 40 km. se varsă în lacul

Hazim. 
In unele părţi malurile Dunăvăţului sunt înalte. Această gârlă, co

munică cu lacul Dranov prin gârlele Pietnaţ, Semnat şi Dvaţatca.

Legenda, 

� g;, Cvrenl flvn;,,1. 

G S „ m,1nn 

.r . 

SCHITA CURENTILOR 
• 

IH 
' 

REGIUNEA DELTEI �O UNAREI 
1927. 

CANALURILE. - După ce s'a rectificat Dunăvătul, s'a cons
truit de Români canalul „Regele Carol I", 1) care leagă braţul Sf. 
--------

1) .Lucrrtrile au costat 236.000 lei.
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Gheorghe d·e laguna Razimului şi canalul Regele . Ferdinand, care 

leagă braţul Sf. Gheorghe de lacul Dranov. 

CANALUL „REGINA ELISABETA" este lung de 5 km., lat 

de 20 m. şi adânc de 2 m. Cheltuelile pentru executarea lui s'au ridicat 

Ia suma de 79.000 lei. El leagă laguna Razimului de lacul Babadag. 

Alimentările puternice ale lacului Razim şi vânturile de răsă

rit, care provoc în partea de V. urcarea nivelului apei de 0,60 m., au 

favorizat construirea acestui canal. 1) 

REGIUNEA LAGUNEI RAZIMULUI.- O altă regiune inte

resantă în Dobrogea este aceea a marei lagune dela sudul Deltei Du

nărei, - rămăşiţa fostului golf al mărei Negre. Laguna Razimului e 

formată din următoarele lacuri, ,,japşe", ,,periboine", ,,zatoane" şi 

,,buhazuri" : 

Razim (Razelm) 

Dranov (Durnău) 

Babadag 

Oolovi(a (Ooroviţa) 
Zmeica 

Sinoe 

Tuzla 

Sarinasuf 

Hagighiol 

Malciana 

Petrişca Mare 

Di11erse Japşe, periboine, zatoa11e, 

bulzazuri etc. 

Total . . .  

Intinderea maximă de apă 

36.000 

2 500 

2.000 

7.200 

6.400 

16.500 

1.400 

600 

300 

400 

200 

19.000 

112.500 

ha. 

" 

" 

" 

ha. 

Aceste întinderi de ape comunică între ele prin diferite guri şi cana

luri şi sunt alimentate, - fie cu apele mărei, prin diverse orificii, fie cu ape

le Dunărei, prin canaluri, sau cu apele râurilor ce se varsă intr'ânsele : Ca

taloiul, Taiţa, Teliţa, Slava Rusă, Beidaut, Babadag, Slava Cercheză, Hagi 

Arad, Sariutul, Dunghival Peletlia - ; sau cu apele din şubsol. 

In fornl Razim sunt insulele: Popina, situată la 1.500 m. de mal, care 

are o circonferenţă de 3.500 m. şi. o in,tindere de 149 ha. Partea de V. e mlăşti

noasă. Alt. 49 m. ; Grădiştea şi. Bisericuţa. 

Lacul Razim are legătură cu Marea Neagră pri.n orificiul Cistai,;as,;, 

la punctul Pohani-Hrani. 

L.\CUL BABADAG e situat lângă laguna Razim şi. dealul Babadag, 

1) ION G. VIDRAŞCU, Lunca Dunărei şi. regimul apelor ei. p. 162. Bul.
Soc. Reg. de Geogr. XXXVI, 1915. , 
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Lungimea: 11 km. Lătimea ma:-.imii: 3 km. Ad:'rncimea: 1-3.5p. Suprafaţa: 
16 kmp. La V. lacul are două prelungiri: balta Toprac-Chiopru şi Coada 
Bălţii. lntre lacul Babadag şi la.eul Hazim e o regiune mlăştinoasă, acoperita 
ele stuf. Ambele la.euri comunici:'t întrn ele pl'in canallil „Regina Elisabeln'·, 
inau!!urat în 1913. 

LIMANUL GOLOVIŢA are legătură cu marea Xeagrti prin Porli(.a; 
LIMAN OL SIN OE prin l'etrileasca; iar LACUL GARLIŢ A prin L·ung,uw 
şi Chitvc. 

Ţărmul cretacic al lacului Razim (Capul Dolojman) 

fot. Prof. I. Simionescu 

COASTA MAREI NEGRE. - Afară de partea cuprinsă între 
Delta Dunării şi gura Boazului, care e la acelaş nivel cu _marea, coasta 
dobrogeană este pretutindeni înaltă. Contra-forturile nord-estice aie 
Deliormanului se opresc brusc pe coastă. 

Dt>la N. la S. coasta formeazi'i următoarele capuri: 0/inco (pe care e 
instalat farul Sf. Gheorghe) ; illidia (la extremitatea ţărmului stâncos numit 
Colţul B'll.mbacu, sau F'aume); Constanta (fostul hotel Carol clin oraşul 
Constanta); Agigea (lângă lacul cu acela.ş nume); Tuzlo, care e cel mai in
naintat (pe care este instalat farul Tuzla) ; Cv:marova (langi:'t Jacul Cumaro
va) ; Galia era (lângă oraşul Caliacra) şi Giulgrad. Golfurile sunt: Midill. 
Conslan/a cu concava cătl'e S. şi Caliacra. In fata gurei Sf. Gheorghe sunt 
insulele ele curând api:'trute: Ust.rov1tl Mare, Oslrov11l Mic, Ostro·vă/id, Ostro·· 
mLl (pe care e instalat farul Sf. Gheorghe al Comisiunii. euror,ene dunrtrene) 
Salwliri, lungă de 3 k1;n. �i Gura Câinelui. Nisiourile dela Sf. Gheorghe, Cara
orman. Cisla Vucluvei şi Catârletul, sub influenta v.înturilor, formează 
dune; iar cele. dela gura Periteasca, Malchina Gura Boazului, Sinoe, 
Tusla, Chituc, Istl'ia, Midia, Mamaia, ;\[angalia, Ecrene, sunt fixe. 

Coasta clin partea de N. R. a peninsulei. Com,tanţa, se surpă. In ulti
melFl decenii cartiere întregi au fost distruse din cauza surpării terenul;11. 
Coasta este argiloasă între biserica grecea5că clin Constanţa şi Mamaia . !,Î 
srnncoasi"t intre biserica grecească şi bulevardul Elisabeta. Peninsula pe 
care este aşezat oraşul Constanţa este o rocă. sarmatici:'t acoperitrt de loess. 
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lotre lacul Şabla şi tru·rnul mărei terenul_ e nisipos şi !orm�azi:'t cl_u1�e
înalte ele c1\tiva niefri. ln apropiere ele Cal1ch101 coasta se malţa in hm� 
verticală, sau oblic�i. De la farul �abia, la :::ud, p,\nă, ::tpl'oape ele Sur;tuch101. 
coast.a e formată clin calcaruri rezistente. 

Coasta Mărei Negre în dreptul lacului Heraclea 

Falii mari sunt între Caiheichioi şi Balota. Faiia clela N., numită Iaila, 
e aplecată în clirectia V. şi oferii o privelişte i111el'esanti1. AJ1e falii al"lecate 
în clil'ectia V. încep clin dreptul locali1ă(ii Surtuchioi. Dr. I. Lepşi numeste 
aceste falii ., Heradea". Intre �ablu şi c:nlinc1·a pl'edomini\ calca1·ul tare. 

COASTA DE ARGINT. - Prin „Coasta de Argint" unii geo
grafi înţeleg coasta Mărei Negre dela S. de Mangalia până la Ecrene: 
iar alţii, dela Şabla la S. ; dela Caliacra, la S. ; sau dintre Caliacra şi 
Balcic. 1) 

De-alungul coastei, care se întinde dela Şabla până la Ecrene, 
sunt unele regiuni, care prezintă interesante şi variate aspecte. O cli
mă blândă; aproape cu caracter mediteraneean, a favorizat creşterea 
unei vegetaţii, dacă nu impresionantă prin exuberanţa şi varietatea ei, 
totuşi interesantă prin caracterul său exotic pentru noi. Pe lângă viţa 
de vie, foarte viguroasă, creşte în această parte, smochinul sălbatec, 
migdalul şi câteva elemente mediteranee. 

Faptul apoi că o parte din această coastă e formată din calcar 
alb şi marne· sarmatice, acoperite în unele locuri de terra rosa (pă
mânt roşiatic), explică minunatele jocuri de lumină şi efecte de colo-

1) După dr. I. Lepşi C.uasta de Argint ar fi numai partea cuprinsu. 1n
tre Balcic şi capul Caliacra, care are o lungime de 26,6 km.". (Coasta de ''.\.r
gint. Analele Dobrogei, Val. V, 1D23 !;i Litora,lul �abla-Ecrene, p. 212).
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rit, atunci când întregul litoral este inundat de razele Soarelui. In 
tunpul nopţilor, când razele argintii ale Lunii, proectează pe_ întinsu!
apelor mării, o mantie strălucitoare, care pare fosforescenta, atunci 
Coasta de Argint prezintă .aspectul unui splendid decor de feerie. 

Fi'.1.RlJHTLE.- SULINA.- Farul dela capul cheiului la S. O lumina 
alternativă alb�i0verde. Explozibil, la fiecare 10 m. !nălţimea: 38 pic. v 

Fa1'ul cleiu Norcl, Construit în 1887. !nălţime, 45 pic. Vizibilitate, 8 mile. 
Tmn ele piat.rii circular. Lumina roşie. Clopot. 

Forul vecl1i. Joc alb fi.x, vizibil la 14 mile marine. Inăl(ime, 70 picioare, 
construit de ru�i în 1802 ; înlocuit in 1833 şi reconstl'Uit în 1842. 

Pozitia : Lat. N. 45°, 10'. Long. E clela Gr. : 29°. 41 '. 
(Actualmente Comisia Europeană Dunăreană construeşte alt far pe 

· prelungirea digului).
SF GilEOHGJIF..- 1 lumină la fiecare 5 sec. Construit în 1865. Heparat 

O;aşul Cavarna. 

in 1913. Vizibilitate : 14 mile marine. !nălţimea, 65 pic. Turn cilindric neg:·u 
Pozitie: Lat. N. 44°, 51'. Long. E dela Gr.: 29°, 37'. 
In timp ele ceat,u : explozii la fiecal'e 5 m. 
CONSTANŢA. - Fai-ul „Regele Carol I", situat la capul cligu!uî 

pl'incipal. Turn alb pe un bloc pătr::it ele piatrrt. Lumina albă cu oculta(.ie la 
fiecare 2 sec. Vizibilitate, 13 mile madne. Tnălţimea : 67 pic. Construit în 
1909. Sirenă : la fiecare minută un sunet ele 2 sec. 

'.? fal'llri la intrarea portului. Lumina roşie şi verde'. 
Prw.itiP.: Uit. N. 1,.4,0_ 9'. Loni!'. E. clela Gr.: 2go_ 41 '. 
TUZLA. - Coustruit în 1900. lnălţimPa, 70 m. '.� lumini la fiec·a!·e 

10 sec. Vizibilitatea 20 mile marine. Turn cilindric alb de oţel. Sirenă : sunete 
la fiecare 2 rn. (3 sec.). 

Pozitia : Lat. N. 44°, O. Long. E. clela Gl'. : 28°, 42'. 
Globnl cu cele două oclaturi albt! se învc\rteşte intr'o bae ele mercur 

ririn ::iju torul unui mecanism de ceasornic. EI e prevăzut şi cu o lampă ro,,;ie, 
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care 'uminează un unghiu tle 30 de gTacle dela uscat la mare, Jn SJ?re Con
stant� cu scopul de a feri vasele să nu atingă uscatul, dând dlt'ecţia Cons-
tanţei. 

. . (l f" 2 Sirena farului e cu aer comprimat de pnmul ordm a iecare m. o
grupă. ele 3 sec. clurată, :separate la o vauză. de ::i sec.). Farul a co,;tat 
283.439 lei. . . · lb 1 l MANGALIA. -· Construit 111 1897. Schelet �e oţel 1oş1;1 _ş1 a . u-
mină. fixă albă. Vizibilitatea: 12 mile _marine .. In�lţ1m,e.!7: 50 p1c10are. 

Poziţia : Lat. K. 4-3°, 49'. Long. l<,. dela (, I'. : ;28°, ,j 1 . . 
� 

, 

ŞABI.A. - Construit în 1856. Turu octogon�l. ele piatrct alb. Lumina 
fixtt. Vizibilitatea: 15 mile engleze. lnăl(imea: 98 p1c10are. 

Capul Caliacra 

Pc,ziţia: Lat. N. 48°, 33'. Long. R. dela Gr.: 28°, afl·. . 
CALIACRA. - Construit in 1866. HeparaL îu 191 l. Turn alb la extren_n

tatea capului Caliacra. Lumină la fiecare minută. Vizibilitatea: 18 irnle 
marine. 

Poziţia: Lat. N. 43°, 21·. Long. E. dela Gr.: 28°, 30'. 
Turnul farului, construit din fer, are o 1rreutate ele 47.000 kgr. şi o :i:n

nălţime de 54 m. Aparatul optic e prevăzut cu doui"'t oclaturi albe şi lumi
nează un unghiu de 18 grade. 

LACURILE SA.RATE. - La S. de laguna Razim, sunt numeroase 
lacuri sărate, - rămăşiţe ale apelor mării. 

1'aşăul (2183 ha.) cu malurile înalte şi Rtâncoase. In mijlocul lacului 
e Insula Mică (turc. Chiuciuc-Oda) ; Larnl Mic (Arln ghiol) ; Gargalâc în par
tea de S. a comunei cu acelaş nume. (250 ha. întindere). Malurile lui sunt 
înalte şi stâncoase. 

Mai la S. e lacul Mamaia (Siut Ghiol) care e la 1.95 m. peste nivelul 
mărei ; se scurge în apele mărei la N. de Constanţa,. printr'un şuvoi puter
nic, care reprezintă o forţ.ă motrice de aproxim11tiv 500 cai putere. 

In Jac este faimoasa insulă Oviclitl. 
Lângit !<t<tt'iimea ele c. f. Mamaia /stab. balnear, plajr1 ). 
Lacul Tăbăcărie'i (108 ha.), lângă Constanţa. 
Lacul Aaiaea (75 ha.), lângă satul Agigea. i) 
L�CUL TECf1:IRGHIOL.-- (1232 ţia.) situat la 12 km. S. Constanţa„ 

, N1velul ·lfl.culm e cu 1.50 m. s·uh nivelul mărei Negre. Si:i.rătura apei �ale 
e foarte concentrată. Proporţia ele săruri la litru : clorură de sodiu g. 75.5273 ; 
sulfat de sodiu, g. 9,7017 ; sulfat de magneziu g. 1,1625 · sulfat de calciu 
o, 9326 g. 

· · ' ' 

Annliza nămolului din lac: Clorură de sodiu, 30,1-0330 · clorură de po
tasă, 1,39586; clor�ră de magneziu, 0.73376 ; _bromură ele m�gneziu, 0,047!)4 ; 
sulfat ele magnezrn, 3,43726 ; sulfat ele calem, 0,0004-1 ; carbonat de calciu, 

1) A.gigea în turc. = amară.
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0,39985; carbonat ,le magneziu, 0.696�5; carbon�t,_ acid de amoniu 0,36:36'.J ;
;,ilice, 0,000043 ; oxid de fer, urme, oxid de alumm1�m urme, a�otat de amn
·niu urme substanţe organice, acizi volatizi, perderi, 1,46423 ; hidrogen sulfu
rat liber 'urme slabe ; anhidridă carbonieri şi semicombinată, 2,78642. 

La�ul e despărţit de Marea Neagră printr'o limbă de ni�ip de 600 m. 
Ji'irgimt. Densitatea apei e mai m'.1-re . decât aceea a 8:pe1_ de mare cu 
o ()L,201-15 la �ută. Lângă lacul Techirgh10l e un alt lac mai mic. ' 

Jn apropiere sunt staţiunile balneare Carmen Sylva (Movilii) şi Techir-

ahiol-sat. 
Lacul Com.arova (52 ha.), S. de Techirghiol. 
Lacul Tat.lagcac, la S. de Tuzla, km. 31-32 al şoselei, lângă satul Ta-

1lageac. Supra.fată.: 162 ha. Proportia de săruri. la litru: clorură de sodiu, 
8,6120 g. : clorură ele magneziu g. 0,2454 : sulfat de magneziu g. 0,6293 ; sulfat 
de r,alciu g. 0,5011. 

In apropiere ele oraşul Mangalia, balta şi lacul Mangalia. 
LACUL MANGALIA a. a.vut odinioară o intindere ceva mai mare. După 

un studiu al d-lui comandor C. Negru, în urma pământului cărat de ploi, s-n, 
împotmolit 2,5 km. din acest lac, - fapt ce se constată prin ridicarea topo
grafică din 1888, care arată coada lui la 2 ,5 km. mai departe de cât unde aste 
astăzi. 1). In urma studiilor ce s'au făcut in vederea transformărei acestui 
Jac într'un bun adăpost pentru flota noastră de război, o parte din el se nu
meşte „Baia Marinei", sau „Baia General Hc'trjeu".Valea lacului Mangalia, ele
la origină până la mare, are o lungime de 43 km. dintre care 9,3 km. e ocupată 
de apele la.eului. Sunt câteva insule pe Jac şi lângă lac este „Peştera Dobro
gei'· şi câteva puţuri sulfuroase. Fundul lacului actual, plin de n�'tmol şi ni
sip, e la 6--12 m., iar fundul primi.tiv al văii de piatră, se găseşte asUizi, la
adâncimi mai mari de 16 m. sub nivelul mărei. 2) 

LACUL �ABLA, are o suprafaţă variabilă ele 10-30 ha. şi o 
formă aproape circulară. Diametrul: 1/e km. Nivelul este aproape egal cu 
cel al Mării Negre. So,lul noroios, se poate întrebuil'.lta pentru băile de nămol. 

LACUL HERACLEA (lângă S·nrt1tchioi}, are în diametru aproximativ 
½ km. Tă.molul din lac are coloarea plumburie-neagră şi e gras. In funrl,,l 
hăeii. Balota. balta cu acelaş nume, care e ridicată. deasupra. nivelului M. 
Negre. Lungimea : 1000 m. 

LACUL TUZLA are legăturii cu ma.rea printr'un şanţ a.rtifical. NiveluT 
13:.cului e aproape la acela.ş nivel cu ma.rea Neagră. El are un strat gros ele 
na.mol. 

BALTA BATOVA. la gura ni.ului cu acelaş nume. Are o suprafaţ,t ele 
2 kmp. Tn apropiere e faimoasa plajă dela Ecrene. 

REGIUNEA HARŞOV A - GURA DOBROGEI 

Din nodul orografic al Dobrogei, Piscul Ţuţuiat, porneşte spre 
S. şi S. E., pe stânga pârâului Sarai, până la Hârşova, dealul Dulghe
rului, formând lângă această din urmă localitate o importantă poziţie
militară ; iar, între văile Slava şi Beidaut, este dealul Testemel cu
vârful Ciamurli, înalt de 306 m.

Valea Casimcei cu caracter pietros, e interesantă şi pitorească. 
Dela satul Pantelimon se deschide spre S. defileul Chirişlic, lung de 
câteva sute de metri. La deschiderea defileului e o peşteră şi stâncile 
de pe-aici relativ înalte de calcar, au forme ciudate. La dreapta, se 
deschide defileul Şeremet. Valea numită „Gura Dobrogei'\ cu carac
ter pietros - prin care curge pârâul Visterna - pare a indica că de 
la această gură, în jos, începe regiunea de stepă, - adevărata Dobroge. 

1) Comandor C. Negru, Lacul Mangalia, Revista Armatei Anul XXXII 
,N. 4, 1914. . ' ' 

2) C. Brătesw, Lacul Mangalia, Bul. Soc. Reg. de Geogr. XXXVI, 1915.
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,.Gura Dobrogei are şi ea acela ş caracter pietros ca şi valea Casim
cea. Ba chiar priveliştea pn 1·0 aci nrnl1 mai impunr1 ton re. Peşteri intinse, 
ce par ci:'t'şi ascund gul'ile mici în clasul Rt,\ncilor eşite mult înainte şi a că
ror mărime se socoteşte cturr1 numiil'lll oilor re se pot acli'tposti în el; micnl 
pt'Lrâu ce udă valea. ş i  puternicul izvor IH fel c11 ca!'e nu cred s1i se mai afle 
altul în Dobrogea stepă, a11 dat pt•tintn ca acrastii vale să fie populattt cu 
numeroase turme şi oameni". 1) 

Raiil Casimcea, sau Taşăul, este cel mai lung- curs ele api:'t din Dobro
gea: !=!fi km. IJazinul său are o suprafaţf1 rle (iOO kmp. El izvorăşte dela poa
lel6 dealului Perletlia şi se varsă în lacul Taşăul. 

Rdu.l Slava (85 km. lungime) se vn 1·sii în limanul Golovita. 
Bdul Beida11l (50 km. lungime) sr> rnr;;ă în limanul Sinoe. 
B.dul Duimai, se varsi:t în Incul Tuzla din jud. Tulcea.
Hâurile Taita, <;::asimcea sau Ta-:;,iul, Tl'lita ţ,i Beidaut, nu seaci't 11ici

oclată. 
Dealul Sarigldol, e între viiile Casimcea �i Jlciclaut (200-270 m. alt.). 

Intre văi.le Carasu. şi Casimcea, clin Nir/11/ l11şi/'(/lr/r (209 m.) se desfac 'Tiai 
multe înălţimi, în forma unui evantai, - unele, în clil'ec(ia Constanţa şi :\fa
maia şi altele în directia Megiclia. 

REGIUNEA STEPEI IERBOASE. - Regiunea stepei începe 
la răsărit de depresiunea Oltina şi se întinde până în valea Carasu, 
dintre Cernavoda şi Murfatlar. 

La S .. de valea Carasu e un podiş, ale cărui înălţimi sunt mai 
pronunţate la sud, pe creasta Deliormanului. In apropiere de Cons
tanţa podişul, la Palas, are 58 m. înălţime. Distanţa dela ţărmul mărei 
şi până la culmea principală a terasei dunărene este între 7-10 km. 

REGIUNEA DELIORMANULUI. - Regiunea deluroasă şi 
păduroasă cunoscută sub numele de Deliorman, cuprinde partea dela 
Vestul depresiunii Oltinei şi Bazargicului, până la frontiera româno
bulgară ; dar ea se întinde şi mai departe, în Bulgaria, până la coasta 
de răsărit a Bieli-Lomului şi a Provadiei, aşa că linia de despărţire a 
apelor �ade pe teritoriul statului vecin. Regiunea dela V. liniei Ba
zargic, Caraomer şi Cobadin este tăiată de văi largi şi e acci_dentată 
în apropierea Dunărei ; iar regiunea dela răsăritul acestei linii are 
aspect de stepă ierboasă, cu văi largi, lipsite mai toate de apă şi de 
păduri. 

lntreg podişul Deliormanului este accidentat, fiind constituit 
din dealuri înalte (130-420 m.), acoperite de păduri şi de văi adânci, 
can au ÎFlclinarea în direcţia S.-N., către Dunăre. 

Trerasele dunărene au înălţimi între 100-392 m. 
ln general văile din această regiune sunt uscate. 

1) N. GH. DINCULESCU, Observnri clin Dohrngea, Bul. Soc. Reg. de
Geogr. Tom. 34. fas. I. 

•
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( 
INSULA ŞERPILOR 

Insula Şerpilor, care a făcut odinioară parte din soclul conti-
nental al Dobrogei e situată în Marea Neagră la E. de gurile Dunării, 
in dreptul Sulinei, la o distanţă de port de 44,/m km. 

Insula Şerpilor 

Coo1'donal.e aeoarafice. - Lung. E. 30°, 14' 41" ; Lat. N. 45°, 15', 53--_ 
·u1n·afata: 17 hectare. . 

Lungimea, pe la mijlocul insulei, dela S. la N. e ele !140 m. ; diametrul 
cel mai lung, dela S. W. direcţia '· E., e de 662 m. 

Ad,1ncimea mării, în jurul insulei, e între /l-25 m. 
Terenul stâncos e compus clin gresii silicioase dure, conglomerate �i 

cvartiţe care fac parte clin sistemul Permir; (grupa primară). 
In partea dela N. şi V. stâncile se înalţă puţin peste nivelul mărei, pe 

cftncl la S. şi E. ţărmul e prăpăstios, In împrejurimi sunt stânci submarine. 
In coltul dela S. ·w. se observă urmele unui drum vechi. 
In mijlocul platoului clin interiorul insulei se văd ruinele unui templu 

antic. 
Farul a fost construit 'în anul 1919, 
Poziţia: Lat. N. 4-5°, 15'. Long. E. dela Gr. 30°, 13'. O lumină la fiecare 

2 sec. Vizibilitate : 19 mile marime. !nălţime : 195 picioare. Explosibil : 2 bu-
buitm·i la fiecare 30 ele sec. _ ,

Această insulă a avut în antichitate o întindere mai mare de cât 
astăzi şi a fost locuită. 

Ammiani Marcellini şi Philostrati spun că insula „Leuce" 
- cum se numea în antichitate insula Şerpilor - ţrau mai multe
lacuri. Aci a fost - după tradiţie şi legendele din antichitate _ fai-
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masul templu al lui Achille şi diverse edificii, în care locuiau preoţii. 
Templul era înconjurat de plomi şi ulmi. 

Rufi Festi Arieni în Descriptio Orbis tcrrae vorbeşte de un 
golf foarte întins ce era în această insulă. 

LEGENDA LUI ACHILE. - Grecii din antichitate credeau. 
că eroul Achile, după moartea sa, a locuit în insula Leuce �Insula 
Şerpilor) unde avea un templu măreţ şi corăbierii aduceau aci jertfe 
ş1 daruri. Tot în această insulă, numită „a fericiţilor", locuiau sufle
tele eroilor. 1) 

Tn „Periplus Ponti Euxini", Flaviu Arriani, povesteşte astfel 
legenda lui Achile 

. ,,Dacă clin dreptul acestei gpri 1) plute�1i cu v;intu)_d_e nord srre l�r
gul mărei.. iţi stă înainte o i.nsuli:i pe c·a1·e o 11u!llesc urni insula lm Achile

',',şi alţii Alba, pentru culoarea sa. Se zicP, ci1 Thetis a scos'o din mare pentru 
,,bă.iatul ei, şi că Achile o locueşte. Jn acleviir, c11 Re şi găseşte în ea un tem
,,plu a lui Achile şi o statue ele lem11, care est" o lucrare veche. Insula in.�â
„este deşartă de oameni şi e pnscuHi de ci1p1·e 11u 111L1lte la număr, pe care 
,.cei ce se opresc le aduc jertfii lui ,\chile. �i clarnl'i rnultt: sunt puse in tem
,,plu, precum fiole, inele şi pietre mai ciP pret. 
. ,,Toate aceste Jaruri sunt î11china1e lui .\c·hile :;;i inscri11ţiile ele pe ele, 
„unele în latineşte, altele în elineşte, în fel rif' fpl dr rne(re, sunt laude iarăşi 

„pentru Achile. Iar unele sunt şi pP11trn Pntrncl11, ele oarece îl cinstesc şi pe 
,,Patroclu împreună cu Achile, acei cnri vc,r Rf1 plncil lui Achile. Şi mai lo
„cuesc pe insulă o mulţime de Jiăsiil'i fulice, lari �i co1u1·nice, nenurnilrat de 
.,multe. - In fiecare zi de climineaţi'i ele shoan1 spn, 1nai·e şi apoi dela mare, 
,,muindu-şi aripele, sboal'ă i·epecle spre templu !ii-I stl'opesc. Când este ;;tro
,,pit în deajuns, ele mătură podeala tot cu ariprle. 

„Unii istorisesc şi aceE.tea, că: Diutre cf'i ce SP coboară pe insulă, aed 
„veni,ti în aclins, arluc pe carabii victime, J>e ca re 1,11 rte le jefuesc, parte le lasă 
,.libere în onoarea lui Achile : iar cei cal'i vin Rili\i de vl'eme rea, cer de la 
„însuşi zeu-1 o victimă, întrebând pe 01·11col î11 pl'ivinţa sacnficiului ; cl,tcă 
,nu-i rn:1i bine şi mai folositor, să o inju1,ghie pe acea pe care au ales-o dup:1 
„p�irerea lor, pe când păştea: - cle1rnn:i11rl în aceli1•;d timp şi preţul care li 
,,se pare lor potrivit. 

„Daci:'L 01·acolul reSJJinge, ei aclaoµii la prP(, dnc·11 iar respinge, ada,1g!t 
„iarăşi, până canci primind, ei cunosc cii 1,retul P de ajuns. Atunci victima 
,,i,tii. de voia ei şi nu mai fuge. Şi astfel bani multi sunt dăruiţi eroului drept 

.,pret al victimelor. 
,,Se mai zice. că Achile srt aratii în vis eelor ce sr coboară pe imml:1, 

„iar celor ce plutesc, când nu sunt depai·te rle en, li se aratiî pe mare şi .;;e 
,,spune ce parte a insulei este mai hun,'i J)f'ntru cohorit şi pe unele să 3e 
,,apropie. 

„Alţii zi.c dt fiind în veghere, Ii s·a al'iHat Achile pe catart ori pe vârfill 
„a�ten�i, în �cel�ş\ chip �-a şi DioRcm·i (· Cu ati\1.a doariî, Achile mai puţ.in de 
„cat D10scur11, cac1 aceştia se aratil 01·1 şi pe un<lf' celor ce plutesc, şi cei ce 

1) ARCTINliS D fN MILET în Aelhiof)ida (['hotius, cod. 239, la C. Mul
ler. Geo(fraphi Graeci niinore.s, L. p. 397). PINDAH. Nemea, IV, 49. EURIP[
DES în 4ndromaca şi. lphi(fenia în Tuti1la. PI!Jl.ORTHAT în Heroica. A�1-
l\HANI MAnCELLINI, RPs gestae, XXII, . LYCOPTITTON 1n Cassand1·a.
DIONYSII (Periegetul) în Orbis Descri71tio. POMPONU MELAE în De Situ
Orbis. II, 7. C. IULHI SOLIN în Polyhistor, XIX. PRISCIANI în Periegesis,
557-561. RUFI FESTr ARIENI în Descri11tio Orbis terme, 720-729. PATJ
SANIAE în Laconica, XIX, c. 11. MAXTM DIN TYn în Dissertalio XV 7.
FLAVIU ARRIANI în Periplus Ponti E1txini, 32 şi 3:3. ' ' 

1 Gura Psilon a Istrului (Dunărei); gura Suhţi!'e-Chilin. 
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IV. - Dobrogea pitorească

- ---·.·-· -·---·--·.r

liom·ul·us Seişanu.- ,,Dobrogea". 

I ·Îf"•' l,j 
Laguna Razimului. Stoluri d,e ]?�Sări.

Stânca Bisericuţa şi gârla Ciu\inetul. 
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.,îi văd sunt mântuiţi, pe când acesta (Achile) se arată numai celor ce plu
,,tesc spre insula lui. Iar alţii mai spun cil au văzut şi pe Patrocle arăt:ln
,,du-li-se în vis. 

„Şi le scrim. acestea despre insula lui Achile, clin auzite sau dela cei 
,,ce s'au coborît ei însişi pe insulă, sau dela cei cari le-au auzit dela alt.ii, ·
,,şi mie mi se pare că nu-s nevrednice de crezare. Căci eu sunt convins :;că 
,,Achile a fost un erou - dacă a mai fost vreunul - ju(:).ecând după noble
,.ta şi frumuseţea lui, după tăria lui sufletească, după depărtarea lui de 
,,tânăr dintre oameni, după poema lui Omer despre el, şi după firea lui iu
„bitoare şi prietenoasă care l'a făcut si't dorească moartea, după ce a perclut 
,,pe acei pe cari ii iubea". 1). 

După o altă legendă povestită de Philostrat în Heroica, zeiţa 
Thetis s'a rugat de Neptun, să scoaţă din adâncul mărei o insulă pen
tru fiul ei, Achile, ca acesta să stea, într'ânsa, cu iubita lui, Elena. 
Neptun a „făcut" insula Leuce cu material adus din Scyithia şi depus 
pe fundul mării de râurile Istru, Borystene şi Thermodonte. In 
această insulă s'au văzut şi s'au îmbrăţişat Achile şi frumoasa Elena. 

In altă legendă se povesteşte lupta amazoanelor cu Achile. 
Invinse de Achile, amazoanele au fost ucise în insula Leuce. 

Philostrati spune că această expediţie a amazoanelor s'ar fi 
făcut în anul 168 înainte de Chr. 

Pe la jumătatea sec. II înainte de Christos, cetăţenii din Olbia 
au mulţumit printr'un decret cetăţenilor (greci) din insula Leuce, 
pentru demna şi curajoasa lor conduită, într'un război cu piraţii Mă
rei Negre. 

,,De altă parte avem, se pare chiar din întâia jumătate a secolu
lui II a. Chr., un decret al Olbiopoliţilor pentru cetăţenii greci din 
insula Şerpilor şi în special pentru unul, al cărui nume s'a perdut şi 
pe care în viaţă ei îl onoraseră cu diferite distincţiuni, iar la moarte 
îl îngropaseră pe cheltueala Statului şi îi ridicaseră o statue, pentru 
ca faptele lui să fie pomenite şi pentru ca Olbiopoliţii să-şi arate încă 
odată şi cu acest prilej înalta lor consideraţie pentru cetăţenii din 
insula Leuce (Insula Şerpilor) : acest prieten al Olbienilor avuse ca 
principal merit curăţirea de piraţi a Pontului". 2) 

Fauna şi fi.ora. - Sunt două specii de păsări: Lari (lanis cachinans) 
şi carmnrani negri (phalacrocorax). 

Păsările Lari sunt albe şi se nutresc cu peşti. Ele scot ţipete asemănă
t.oare cu un soi de râset de copil. 

Probabil că din cauza numărului mare 'al acestor păsări, insula s-a 
numit de grecii din antichitate, Albă., Leu.ce. 

Sunt apoi numero,;;i şerpi negri (coluber hyd-n1.s), cari au capul mic, 
pfrntecele t'oşiatic şi o lungime de 4-5 picioare. Ri tTăesc printre stânci şi 
se hrănesc cu carnea pă.sărilor. Din cauza acestor şerpi, în epoca modernă 
această insulă a fost numită „a Şerpilor". 

In p:lmânt trăesc insectele primejdioase scolopendrae cingulcitae; iar 
în ape trei i'loiuri de raci negri: cancer maenas,- thalitrus montagii eriphia 
spinofrons şi r,rapsu.s varieuatus (Nordmann). 

Ocupându-se de origina vegetaţiei acestei insule, d. dr. P. Enculescu, 
spune: 

1) Trad. ele S. Mehedinţi, Bul. Soc. Reg. de Geogr. 1893.
2) V. PARVAN, Gerusia din Callatis, p. 6.
-- MINNS, Scythians and Greelcs, p. 463.

Romulys Seişanu. - ,,Dobrogea". 6 
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,,Odată eşită de sub stăpânirea valuril?r mării, fie prin coborârea ni
velului acesteia, fie prin înălţarea uscatului - înălţare, c!lre s� pare că a 
avut lor. după depunerea loessului - stânca goală a suferit acţrn�nea agen
ţilor externi anorganici şi organici, din care a rezultat_ actual_ul su.u sol. 

Paralel cu aceasta s-a dezvoltat şi vegetaţia sa dm seminţe �e au [ost 
aduse aci de vânt ca în cazul seminţelor de J,apus şi a unora dmtre cele 
miel, de valuri, de 

1

păsări şi, de sigur, chiar omul a intervenit înt5'� mă�uru. 
oarecare în aducerea de seminte de nlnnte rle tot felul ne aceasta i�sula r1;1 
ocazia numeroaselor sale vizitări. Selecţionarea plantelor ce constitue az1 
vegetaţia insulei !:;erpilor a fost efectuatu uumai tle sulul său foarte bog<i.t 
în humus şi care în genere se reazămă direct J e stâncă". 1) 

Dupii cercetările făcute de A. D. Nordmann, existrt în Insula Şernilor 13 
soiuri de plante anuale, între care: rirul (t.rilirvm repens). laba gâştii (che
nopodium), răgozul (/ lava carex) şi Timoftico. (71llwm pratense). Odinioară 
a existat arl1ori. tufişuri, flori şi nlante mirositoare, dar azi, nu se mai găse�c. 

După d. Borza „vegetaţia insulei f-'erpilor este o stepă. în înţelesul cla
sic al cuv§ntului; o strpă ierboasii cu pu(ine asocia(ii şi cu faciese de sub
asociatii stepice, condiţionate de factori edafici. 

J:<'lora săracă ... are caracternl unei flore eunontice cu precumpănit'ea 
elementelor nontico-mediterane, avânrl tenilin(a de a produce unele ras,;e 

proprii acestei insule. Flora aceRsta este tfin1tră şi. parc a fi introdusă în.bună 
parte şi de om. pe lângă factorii. r.are sunt 11rmătorii, în ordinea impor1.ant,ci 
lor: păsări, vânt, ară; nu este deci de înfii(işnre primarrt, ci mult influenţată 
de om. Din punctul de vedere flori�tic Fi rrenetic, Tmiula Perpilor poate fi 
deci considerată ca o miitate florisiiccY di.<linc/r1, liinr c(lractrrizată, re care 

o ni1mP"C ,.Circnrn'<crintiri. Trrn11lei <::eroilor". făriin rl nart.'l rlin ţin11t11l cc•1-
tral european, provincia Pontică, regiunea, sau zona stepelor ruso-române"2) 

Gramineele de felul Bro-mus 1/urdorrns :,i li. lu11r1i11ilvs, domini\. Dintre 
florele recoltate în luna Iulie de prof. Borza, 2!) % cuprind elemente curat 
mediteraneene, 41 % paleonpontice şi 25 % pontice, sau sarmatopontice. 

FAUNA ŞI FLOPA DOBROGEI 

FAUNA. - Din timpurile cele mai îndepărtate Dobrogea Fi 
avut cai numeroşi. Tracii, Scyţii, ca şi celelalte popoare din Dobrogea 
antică au cultivat calul. 

Tătarii ş1 Cerchezii au introdus, calul tip arab. Turcii au adus 
pentru hergheliile lor reproductori orientali arabi, persani, turcomani 
de., pur-sânge. 

Calul dobrogean are ca origină tipul Equus Przwalsldi din ste
pele Asiei Centrale. 

. Caii z_işi „ij-e [!eliorman" a� pielea subţire, elastică, acoperită cu păr fn�, s�urt şi str'.1lucitor, coama şi coada lungi ; coloarea frecventă : murormb şi alb pestriţ. "" 
Greu!aţea· _corpoi:ală aprox. 250-350 kg. Forma corporală este t· · v pentru călarie şi tracţmne uşoară. ipica 
C�ii pas_c în herghelii de câte 15--30 capete. Iarna locuitorii işi ală os-tese; cau la şirele de pae, în dosul perdelelor de stuf în graJ· d · 

p 
i „saivane". ' uri, sau n 

1) Dr P. ENCUL_ESCU, C�ntribuţiu!li la vegetaţia fanerogamică a Insulei Serp1lor, Bul. de mf. al Grad. Bot. şi.Muz. Univ. Cluj. IV c1u· . 
• 2) D;. AL. BORZA, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţi�i şi -�I · · sulei Şerpilor. Rev. Contrib. bot. Cluj. Fasc. 5. rnz4. 

orei m· 
- Nouă contribuţiuni la cunoaşterea vegetaţiei şi Florei Insulei � pilor. Bul. Soc. de Ştiinţe din Cluj. 1926. ,;,er-
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Pentru ameliorarea rassei se aduc reproductori masculi ruseşti, ungu
reşti, sau basarabeni. In 1924 au fost in Dobrogea, 168.609 cai. 

Asinii sunt foarte numeroşi, mai cu seamă în sudul Dobrogei. 
Ei desdnd din tipul Asinus taeniopus, răspândit în N. şi E. Africei. 

Sunt două tipuri: unul de talie mică (80-100 cm. înălţime), colon.re 
cenuşie închisă, bătând în alb-cenuşiu pe abdomen, având pe spinare dunga 
închisă şi pe umeri crucea caracteristică ; capul mare, fruntea bombată, 
gâtul şi spinarea lungă, membrele scurte, coada lungă; altul, are talia ceva 
mai înaltă; 100-110 cm., coloarea cenuşie-deschis, alb pe membre şi pe 
mar gin ea inferioară-corporală. 

Tipul al douilea trăieşte în apropierea litoralului mărei Negre. In 1024 
au fost 4209. 

Taurinele fac parte din vitele cenuşii de stepă, având ca stră
moş tipul Bos urus. Rassa Ischer e răspândită în Dobrogea de sud. 
Capul mare, coarnele dezvoltate, gâtul scurt şi gros, pieptul îngust, 
membrele scurte şi rotunde. 

Bubalinele sunt în număr mare. Ele descind din tipul sălbatec 
Bubalus arni, din India. 

Coarnele lor sunt foarte mari şi inelate ; pătul negru roşiatec. 
Bubalinele sunt întrebuinţate la tracţiunea grea, find rezistente şi 
sobre. In 1924 numărul taurinelor din Dobrogea a fost de 270.098. 

Oile sunt foarte numeroase. Populaţia mănâncă multă carne de 
oaie 1). Origina lor pare a fi. oaia din stepele asiatice : Ovis arkal 
Brandt sin. Ovis arkar. 

Majoritatea oilor aparţine grupei ţigăilor. După coloarea lânei se m,. 
mese: ,,bozeva" (gălbii); ,,suruboze", sau „sărăboaze", ,,biala" (albe); ,,cerna,"
(negre) . . ,cerna cervenu" (negre roşcovane), ,,humraleru" (aălbii deschise), �te. 

Berbecii sunt ceva mai mari. 
Creşterea oilor este una din ocupaţiunile principale ale locuitorilor clin 

Dobrogea. Numărul oilor din Dobrogea, în 1924 ,a fost de 1.191.271. 
Caprele descind din Capra aeaaarus, sau din Capra de Bezoar; coar

nele dezvoltate, pielea e acoperită de păr abondent ; urechile în jos, coada 
scurtă. Numărul caprelor din Dobrogea a fost în 1924 : 39.712. 

Porcii sunt puţin numeroşi. Din rassa indigenă, au rămsa urme foarte 
rare. Porcii dobrogeni descind din Sus ferus. Numărul lor a fost în 1924: 
108.44-1. 

In Delta Dunării trăesc lupii de stufării, vulpile, pisicile sălbatece şi 
mistreţii. Aceştia din urmă sunt foarte numeroşi şi se hrănesc cu coşcovele 
dulci, formate de rizoamele de stuf. Mistreţii trl:'tesc mai mult în regiunile 
Sulinei, Chiliei şi Dranovului, unde plaurul este mai des. 

Pe la Măcin trăeşte vipera cu corn, care nu muşcă de cât când e 
căleată. 

In alte regiuni Şarpele Elaphis (Elaphis sauromates) lung de 1.65 m. · 
Zumenis Trabalis, care şueră; iar lângă Cernavoda se găseşte primejdiosul' 
şarep Ery:r; Jvcuius, specie degenerată de Boa, Pyton, care nu se găseşte în 
alte părtţ ale R1;1ropei, de câ.t în pe _nin�ula balcanică. Dealul Beştepe, lângă 
Mahmudia. P. r,lm de broaşte mauritamce (Testudo mauritanica).

In Dunăre, liman urile„ şi bălti�e din Delta Dunării, ca şi în marea 
Neagră sunt numeroavse_ spec1� de p�şti: morun, �isetru, cega, păstruga, som
nul. c!apul, şalăul, pla!1c_a, ştmca. l�nul, scrumbia de Dunăre, caraşul, mrea
n_a, babuşca, avaţul, C�rJeanca, �lbitura! obl_eţul, cosacul, văduviţa, săbiţa. 
bibanul, bogzarul, foaia plopulm, fuzar1, mihalţi, ghiborţul, viza, cambula, 

1) Carnea de oae dobrogeană, n'are mirosul caracteristic.
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roşiorul, chefa Iul, barbunul, lufari, levracul, Hcr11mh1u II lh11HI I' , r111•illt1, 11ti= 
lămida. guvezii, calcanul, a111sii, stavricle, itteri11a, rcwhl1111I, dtdl'l11ul, l'�Htlll= 

ca: apoi numeroase crustacee. DolJroJ/llll e.,11, forir/1• IJll/l<fM 1'11 111•,1•/11, PI" I 
rultura,a luat în ulti1nul timp o mare rlf'zvollaro. 

Sunt apoi numeroase specii de pilsii ri. 
Dimitl'ie Cantemir în Istoria lrrqll'riului o/11m1J11 1111111111 t•N 111 li)ll'OJ}iOJ'll 

rle Babadag „este o specie de corbi, caro prin rnlll'i1t1011 l01· i111r o P tOIIU} 
celelalte păsări volatile: turcii !-ii t:itarii fi nurncHc W1,i1/ll11iolii11 '), 1;11 1sun1, 
într·o cantitate atât de mare, in c;it rnae1;1tl'ii de arcuri pot 1·11 pt•ll I� ltw 81\ 
01 neze !Si\!!"etile în toatii Turcia !ii Taf.ariu, dP!;li 11rn·P 111·PHI i'll'IIP 1111 1st 11111 
int!'ehuin(a �Je c,it numai 12 p,me fiÎ ar('f-:f1>11 lnciî n11rn11i dirt 1·11111111 1;111·111• do 
olJir·pi se vănd numai cu un leu". 2) 

FLORA. - Vegetaţia lemnoasă prezintă catcva curiozituţi. 

Sunt massive de fag pe înălţimile dela N. W. şi în part a d S. V„ 

intre văile Batovei şi Ecrene. In restul provinciei nu se mai găs ştc 

fag de cât în Valea Fagilor dela N., situată la confluenţa Văii Lun

caviţa. Această vale are o lungime de aproximativ 1 km. 

Dupf- un studiu al d-lui cir. C. GeorgPs<·u fag11I pcrntr fi, nC'i, ele ol"ig·i
n:l teniară !ii.,. mai află insotit rle r, piUură erhacr,e „rn <'IIJJl"inde mult<> olu
mPntP principale ale asociaţiilor tipir:e păqurilor elf' coline> i:,i chiar ele 
munte··. 

După tmliul d-lui Enculescu, a fost odinioară o staţiune de fag în apro
piere de }ledanchioi-lfabadag. Celălalt massiv dela S. \V. este, itua.t la. 
20-� km, . de Bazantjc, in apropiere de 8atul Tuluge (comuna Teke) .pe
versantul nordic a unei văi laterale ce porneşte din valea Batavei. Masivul
acesta a foiet pomenit întâia oară rJe d. Enculescu. ,,Fagul aci nu formeazi:i
tu1pinele şi nu ating inăltimile cu care ne-am obicinuit în pădurile noastre
seculare. A.·pectul general al pădurei e diferit de acel a I piîdurilor noastre
de coline "1 aminteşte pe cel al pădurilor de fag dela limita sa surlică din
Grecia·· (C. Georgescu). 

Piidure zisă ,.prei toiică·· (compusă clin arbori, arbu., ti �i subarbu:3ti> 
e foarte întinsă in regiunea Deliormanului. 

-u.b-wna antestepei, de tul <le întinsă şi ea în N. Deliorrnanului.
"u.b-zona stepei propriu zi e. <lin Dobrogea veche, este lipsitit de pă-

dure 1exi<ită însă plantatii de salcâm). · 

ln regiunea deia sud-e tul Dobrogei se găsesc repl'ezentate elemente
mooite.ranee. 

Pădurile, în timpurile mai vechi ocupau suprafe(e muri. lntregul De
Ii,ormanul era o păf.!.ure dea ă. A tăzi, pădurea e petecif.lt llin cauza păşu,rn
rubri. In udul Dobrogei pădurile au arbori şi arbuşf.i clo specii foarto va,ri:tto, 
io care predomină stejarul; tufări uri bogate în Pru1111s S[linosu.u fJl 11,lf, , 
e;en(e chircite. Prin tufănşuri unt numeroşi peri, l'i1·11s rloeoanlfollfl. 

Pădun?1t din Deliorman fac legiitura între 7111!111ri/1• 1·11rpalicr, ri 1'1!/1" 
l.alt:anit:e. 

•) PO!!el!OrUI puterii :>) D. CA TEMIR. - rstwin l1t1Jrntfolul ntOlflrl,tl. 
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Iti ar�1%1� n.igiune e flora de ster,.i: f!raminee <le pă.uni, pereu�. sfofo
r1lr1we -vi14m·cm.i;,1, - din care unP-le proprii Dobmzei - : 11e a. ement-a r,la:11.e 
1, t'l111c1m fnt1,tcJ1fo. 

Pe Co1ctsta rl� Argint CL .. te smochinul s,:ilbatec, mi!!dalul .) e:ă!z .-a 
plit tt I.I� modif.i-;raneH. 

După ,:e1·cetăl'ile fn!>tHutului nostru bQtanic. caracterLtica (!orei d 
tm,u- •rw o formează mulţimea de plante de riliatie mediterană, diotre car 
ril.lîm: 1m1ochinul (Fiw., carica, exemplarul din .\langalia al In t.). Jo.-mi-
111/ 11 ,rl f r11rlir:o flii, l'aliv1·u., aculeutvs ',.dracila'" dobrogenilor) .. ·yri,w rul-

Un cactuş în grădina publică din Bazargic 

fJaris (liliacul) 5. a. Hestul reprezentat prin cer şi nuc, salba raioasri(Evonu
mus ·verrocosus), alunul ş. a.; sau speciile de Se,nper·vi·vnm, Adonis IJ:'0/{1·'11-
.<ds„ Serratnla radiata, Paeonio romanica �- a., dovedesc Ctl Dob-1·oa„a apar
/ine, ca 1,eaelatie, atdt regiunei dumbră1:ilor, cât şi regiunei bărăgnnclor. 

După d. Iuliu Prodan în pă.durile dobrogene cresc: Galarztlws 11i1Ja
lis şi G. pliratus, Corydalis Marschaliana, Allium bulgaricum, Lathyrus au
,,.eus, Carpesh11n cernuum, Syrn7JhytU1n ta·uric-tmi.

Specia ele graminee, l(oeleria Degenii, la noi, se găseşte nu mai 111 
Dobrogea. 

Climaful mai dulce favorizează formarea ele sperii rare. 
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Păduri de stejar (zăvoaie) sunt in Delta Dunărei (insul _I L teo. şi Ca
raorman). Esenţa comună a acestor păduri e Quercu,s rob111· ş1 c va n.Hti ro.r!t 
Q. conferta. . . Stepa dobrogeană, pe lângă floristica specialtt �epclor c_nrnst1c .' 1:1"'!
are şi o floristică particulară. Se găsesc intr'ânsa: Paliuru.s spina Cliristi .n 
lasminum fruticans, Dianthus nardiformis, Achillea Vandassi; Cenlaurea 
stenolepis, Cent. indurata ş. a. ; in regiunea maritimă : Silcnc ponli.ca şi 
Convul.rns persicus. 

Sunt apoi plantele care trăesc în regiunile mlăştinoase, nisipoase, 
nisipoase semi-sărate ; ale lacurilor sărate şi în depresiunile unde A g·i\ esc 
sărături uscate. 

Lacul· Razim (Ia capul Dolojman) are următoarele plante: Mu1·iophyL
lum spicatum., H11drocharis morsus ranae, Polamogelon inlerruptus, P. p c
tinatus, Zannichellia maritima şi Ruppia roslellala; iar lângă gura Pot·tiţa 
este Potamogeton interruptus. 

Aria geografică a plantelor mai însemnate din Dobrogea. 

C=Ceterach officinarma 
Cr=Crucianella oxyloba 
Cj=Centanva lankae 
D=Dianthus pseudo-Grise-bachii 
Da=Dianthus pseudarmeria 

Dp=,l)ianthus polyorphus 
E=Echinophova Sibtorpiana 
S=Silene supina 
Sp=Silene pontica 
P=Peltaria alliacea 

CEREALELE. - TERENURILE DE CULTURA. - Din cauza 

întinselor regiuni ocupate de mlaştini, luminişuri de ape, limane şi 

bălţi, se cultiva cereale, în Dobrogea veche, pe o suprafaţă numai de 
1ia din suprafaţa ei totală. 

După anexarea Dobrogei Noui, suprafaţa pe care se cultivă ce

realele s-a mărit, faţă de suprafaţa totală a provinciei de peste 

Dunăre. 
In perioada 1900-1904, suprafaţa ocupată de arături în Dobro

gea veche a fost de 178.661 ha. în jud. Tulcea (20.71 % din suprafaţa 

totală a Dobrogei vechi) ; 357.898 ha. (51.79o/o din suprafaţa totală 

a Dobrogei vechi). 

Suprafaţa cerealelor a fost de 160.000 ha. în jud. Tulcea şi de 
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315.035 ha. în jud. Constanţa. Suprafaţa grâului : 45.792 ha. în jud.
Tulcea şi 41.873 în jud. Constanţa( din suprafaţa totală a Dobrogei
vechi 5.30% a ocupat grâul în jud. Tulcea şi .606%, din aceeaş supra
faţă totală, în jud. Constanţa). 

Producţia mijlocie a grâului, la 1 hectar, a fost mai slabă în 
Dobrogea, de cât în cea din restul ţării. 

In aceeaş perioadă secara s-a cultivat mai mult în jud. Tulcea 
(9.26% din suprafaţa totală a cerealelor din Dobrog�a veche, pe când
în jud. Constanţa s-a cultivat numai 1,06% din aceeaş ;;uprafaţă). Or
zul s-a cultivat mai mult în Dobrogea, în raport cu toate celelalte ju
deţe din ţară (36,04% în jud. Tulcea, din suprafaţa totală a cereale
lor ; 40,42%, în jud. Constanţa), dar producţia medie pe hectar a fost
mai slabă. Regiunea unde s-a cultivat mai mult ovăzul, în raport cu 
restul ţării, a fost, în această perioadă, jud. Constanţa (peste SO.OOO 
ha. anual). Cultura porumbului a fost mai puţin dezvoltată de cât în 
restul ţării. 

In schimb, cultura meiului din România, a fost concentrată 
numai in Dobrogea (jud. Constanţa) şi jud. Ialomiţa. Cultura in
tensivă a meiului în -Dobrogea se explică prin faptul că această plantă 
este întrebuinţată mult de populaţiunea musulmană. 

- In Dobrogea se mai cultivă hrişca, leguminoasele, plantele prăşi
toare. Plantele oleaginoase se cultivă mai puţin. Cultura cânepii lipseşte 
aproape cu totul. Fâneţele artificiale ocupă suprafeţe întinse ; cele naturale 
ocupă suprafeţe reduse. Viile ocupau în perioada 1900-1904 o suprafaţă de 
5.698 ha.. ·ud. Tulcea şi de 2.373 ha. în jud. Constanţa. Regiunea cea m·1i 
bună acoperită de vii este aceea dela Sarica (jud. Tulcea). Vinul de Sarica 
este renumit. 

Suprafaţa ocupată· de păşuni a fost de-64.656 ha. în jud. Tulcea şi de 
U1.385 în jud. Constanţa. Dobrogea este partea ţării cea mai bogată în 
păşuni. 

SOLUL DOBROGEAN. - Solul bălan are puţin humus, dar multe să
ruri şi în deosebi C. o3 Ca. Acest sol se găseşte în partea centrală şi sudică a 
Dobroţrei. 

Solul brun-roşcal (pământul creţ, sau de pădure) ocupă. ţinuturile în
nalte din N. E. Dobrogei. 

El are 3-5 % humus, o structură grăunţoasă şi colţurată ; sărurile 
spălate. 

La E. şi N. de Bazargic sunt soluri de stepă, groase de 40-80 cm. 
In regiunea Deliormanului tip de sol bălan, castaniu, sau cernozoiom 

etc. ; soluri de pădure, brune sau roşcate, groase de 50-60 cm. 
. In regiunea Dunj:irei sunt soluri nisipoase ; sau argilo-nisipoase ; rar, 

argiloase complet. 
Cele mai productive soluri, atât calitativ, cât şi cantitativ sunt cele 

de stepă şi cernozoiom-urile degradate. Inferioare sunt cele brun; şi roşcate . 
• 

.. * 

. LITERATURA. - Dr. AGRICOLA CARDAŞ, Materialul zootechnicdin Jud. Durostor şi Caliacra. Acad. Rom. N. XLIV, 1915. 
. A. L. MONTAUDON a studiat fauna entomologică din Dobrogea şi asens: .,Hemipteres-Heteropteres de la Dobroudja". 

G. de �O�VATH a studiat hemipterele din Dobrogea şi a scris: ,,Note sur Ies Hem1pteres du Haut-Balcan et de la Dobroudja". Comptes rendusSoc. entomologique Bel,:r. ,. �-
A. ALLEON, ,,Memoire sur Ies oiseaux observes par le comte A. Alle1Jn - dans la Dobrouaja et la BuJgarie, Constantinopole, 1884.

' 
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lin alt studiu interesant, cu un bogat matel'ial (colecţie, nomenc�atu1·:1. şi s11e.cificări), relativ la ornitologia Polll'ogei .est.e acela al !'latumhst�lm,
ungur Dr. Almasy Gyoroy V.: Madarl1111i flf'le/1111/1'.1· a Ro111am Do/Jrudsalm, 
Recunoaşterea ornitologică în Dobrngea ron11\.nească. .. . �

Or. Almasy Gyorgy a făcut studii în Dobrogen în ann 1896 şi 1891. 
Dr. GRECESCU, Flora medicinală a Dobrogei. 
Dr. DIM. BRANDZA, VegPtaţiunPH T>olH·og·ei, relatiune prnzentati't Aca-

demiei Române, Bucureşti 1884. . , - Plante nouă pentru Flora Dobrogei, Bucu1·eşt1, 1889.
- Flora Dobrogei, premiată ele \cari. Horn. llucul'e!;li, 1898 (in colabo-

rare cu Florian Porcius). 
PANŢU ZACIIARIA C., Plante vasculnre din Dobrogea. Ophioglossum 

vulgatum la Ciorogârla, Bucureşti, l!JO:?. l'antu Zacharia a înzestrat Flora 
României cu 11 speţe noui din Dobrogra. 

Dr. P. ENCULESCU, Zonele ele wgetatie lenmoas:1 din Homânia. 
Dr. C. GEORGESCU. Insulele ele fag din Dohl'ogra. Hevista Prtduril01·, 

An. XL, N. 4 Bucureşti, 1928. 
JUL[U PHODA1 , Flora nr11tr11 delPrmi11al'et1 plantelor ce cresc în 

Rom{tnia, Cl.!Jj. 1923. ContribuţimJi la Florn Dobrogei (cu Enculescu). Bul. 
Soc. Rom. de ştiinţe, An. XXI. N. S. 1912. Pln11ze11geografie der Dohrog-ea. 
(Ung. Bot. BUitt. 1917). Achillea l:lasfaJ'de au� cir!' Dobrogea (Ung. Bot. 
Blii.tt. 1916), 

CLIMATOLOGIA. - Informaţii asupra climei Dobrogei din 
epoca antică ne-a lăsat poetul Ovidiu, în Tristia (III, 10). 

Iată cum descrie iarna la Tomi (Constanţa) poetul roman : 

.. Vai insă, când soseşte 71uso111or1i/o ianu1...
Privest.i intr'o (J1'ămocW zăpr:;i de duur1 iPr11i. 
Şi-atdla-i de cmnpl'ilr1 furtuna drslr1n(atd 
Inc1it răpeşte case d11câ11d11-ll' deJ)arll' 
Şi turnuri majestoase în prof IP risipeşti',
Se :;g11duc atuncea din temelie polul,
De s 11aimă se·nfioară sălbatecele r1in/i !
Şi barbarul îmbracă nădra(li şi 71iei infnrme, 
Cât din n lui fă7Jturii d'a/Jia se vc1d o/Jrajii; 
Dm· până şi prin blană dă grrul in puterr;
Si 7111//Jerea de ghiaţă JJP barbă scr1ntriazc1; 
Şi le cuprinde groa.za cdnd s/oiuri cristaline
Se'nchiagă printre 71lele şi se c'iocnesr cu freamăt
L'a capului mişcare; şi'n ·vas îngllrat<1 vinul 
De-I scoţi în bolovani, 71âstrdn<l figuro oalei 
Si'n loc de-a soorbe spumă, mifnl1nci /J11cd.ţi de vin-" 

(Tracl. B. P. Hasdeu). 

Au fost iernile în Dobrogea şi pe ţărmurile mării Negre atât 
de aspre, după cum le descrie Ovidiu ? 

Nu era oare o exagerare a poetului, care, fiind obicinuit cu 
clima caldă a Italiei, i se părea şi mai aspră iarna din aceste regiuni? 

Ierni foarte aspre au fost înregistrate, în aceste părti în anii
396,270 şi 66 înainte de Christos. ' ' 

Se mai pomenesc apoi grozavele ierni din anii 869, 974, 1011, 
1133, 1232, 1316, 1453, 1620 d. Chr. 

In iernele acestea - scriu cronicarii bizantini - ,,vinul si ote
tul îngheţară în butii şi fură tăiate cu topoarele şi vândute după' gr�u
tate ... ". ( Akcham, Constantinopol, Martie 1928). 
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Iată că Ovidiu a avut dreptate când a scris in Tristia :

,,Şi'n loc de-a soarbe Sf)umă, 
mănânci bucclţi de 'Vin .. :· 

Clima Dobrogei este continentală ; iar în regiunea de sud a 
litoralului Mi:j.rei Negre (Ekrene-Balcic-Cavarna) este interme
diară între cea continentală şi mediterană. Se pomeneşte de seceta 
mare din anul 1896 şi de o mare rupere de nori, care a provocat deza
stre la Caraomer şi în valea Mangaliei în anul 1900 (17 August). Va
lea spre Mangalia a fost acoperită de un şuvoi imens de apă, adânc 
de 6-8 m. In Dobrogea s-a înregistrat veri secetoase, când n'a plouat 
100 de zile în şir. 

Litoralul mărei Negre formează o zonă săracă în precipitaţii 
atmosferice, fie din cauza apropierei mărei, care nu permite, de cât 
foarte rar, depresiuni locale, fie din cauza coastelor prea joase. 

La Sulina mijlocia anuală este egală cu 1;07 mm. şi totalurile anuale au 
oscilat intt·e 260 mm. în anul 1894 �i 604 mm. în anul 1875. In anul 1869 a 
fost 346 mm. ; în 1878, 521 mm. : în anul 1883, 407 mm. ; in anul 1890, 403 mm.; 
iar în anul 1896, 208 mm. 

La Constanţa, mijlocia anuală a precipitaţiunilor atmosferice este ele 
4.06 mm In anul 188G a fost 349 mm. : în 1888, 587 mm. ; în 1890, 383 mm. ; în 
1892. 465 mm. ; in 1894, 231 mm. ; în 1896, 251 mm. 

Vânturile sunt Crivăţul şi Austrul. Adese-ori, vara, suflă un vânt foarte 
cald, dela Sud, pe care populaţia stepei il numeşte „Sărăcilă". 

1) St. C. HPpites, Clima Sulinei. Seceta din Dobrogea în 1896. Ruperea
de nori dela Caraomer. (Anal. Acad. Rom.) Climatologie du littoral roum::.tin 
,de la Mer Noire, Liege, 1899. (Rev. de clim. et de geo!. de Liege). 

- Vezi şi buletinele Inst. ele MetPorologie clin Bucureşti.
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A 

Dobrogea în timpul Romanilor (în limitele ei din 1912). Harta aşeză1ilor şi 
a drumurilor romane de Vasile Pârvan. 
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PARTEA II-a 

Consideraţii istorice 

I. Topografia antică a Dobrogei

In urma cercetărilor şi studiilor făcute de archeologii ramam 
şi străini, s-a putut identifica un număr de cetăţi, lagăre, căi militare, 
drumuri, limite (valuri) etc. 

O hartă archeologică a Dobrogei făcută de Gr. Tocilescu, a fost 
comunicată Soc. Geografice Române în şedinţa adunării generale din 
anul 1897 şi a fost reprodusă de autor în ,,Fouilles et recherches ar
cheologiques, Bucarest. 1900". 

De această hartă s-a folosit Kiepert-junior la alcătuirea hărţi
lor Daciei şi Moesiei inferioare din volumul supliment la al III-lea 
volum din Corpus Inscriptionum Latinarum. 

Gr. Tocilescu a fixat pe o hartă specială cele trei valuri dela 
Cernavoda la Cohstanţa. O altă hartă archeologică a făcut Vasile 
Pârvan (partea din Scythia Minor, care corespunde cu Dobrogea 
veche). 

ORAŞELE, CET A ŢILE ŞI AŞEZA RILE DIN 
DOBROGEA ANTICA 

1. TRANSMARISCA

2. CANDIDIANA

3. DUROSTORUM
Durosterum,
Durosteri,
Durostero,

Turtucaia 
După o inscripţie, unul din împăraţii 

romani, Diocleţian, Maximian, Constan
tin şi Galeriu a fondat acest oraş: După 
Procopius, însă Transmarisca a fost fon
dată de Constantin cel Mare (306-337 d. 
Chr.). • 

Dolni-H'ahova lângă Cadichioi. 
Silistra 

forma nominativă populară latină. 
la genetiv. 
dela nominativul Durosterum. 
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Mtmicipinm Avreliam Durostornm .. - Sub. M. Aureliu Durostorum a 
fost ridicat la rangul ele municipium. 

Dtiroslolon 
Duroslorus 
Dorostolo 
Dorostylmn 
Dorosloro 
Durosterenses, 
ThPodoropolis. 

fot'ma ruljectivală )le greceşte. 
I mpi"'t ratul bizantin, Tzimisces ca srt 

commemoreze ziua de 24 Iulie, când i 
s'a arittat sf. Theodor, în ajunul bătăliei 
dela Silistra, a schimbat numele oraşului 
D11rostor11m, în Theodoropolis. 

(In „Voyaye au pays des T::.iyanes (lu lionrtrir inco�nu), Pal'is, 1880,

Victor Tissot, pune numele greşit de Decasler11m, cal'e ar ft fost dat de Ro

mani, oraşului Silistra). 

4. Vicus CARPORUM

5. GEDINA

Ci. ALTINUM 
Altina. 

7. SAGADAVA

8. SUCIDAVA
Sacidava
Silgdaeam
(territoriun:,, Sucidavense)

9. AXIOPOLIS
Axiupoli
Anixoboli
Akswnboli

10. S. CYRILLUS

11. CAPIDAVA
Calida-va
(territorium Capidavense).

12. CARSUM, CARSIUM
Carso
Carseum.
Carsion,
Carsio.

13. CIUM, CIUS,
Cio,
C'ii.

1!,. FLAVIANA 

ln l'"lgiuuea Durostonnu. Pomenit ,le 
Am . .Marcellinus. 

Sltun ti1 hi ngfi Durostorum : dup1i Ana
lel'la Hallandia11a, ern la 3 mile distan
\,t rle 1Jurostoru111. Neidentificatu. 

Ol!i11a. 

N. ele Durostorum. După Tab. Peut.
era situati't la 18 mile de Durostorum. Ne· 
identificată. 

Dupi'L tabula Peuting. era situată la 17 
mile de Axiopolis: iar după Itin. Anto
nin, la 12 mile de Axiopolis. Oraş impor
tant, reşedinţa episcopală. Neidentifi
cat. 

Ruinele se găsesc în dreptul ostrovu1 ui 
l linog, .. ele Ce1'11avoda. 01·aşul era ,,i
tuat la !ăUl'a r,îului Axio (dispărut). Du
pă Itin. Antonin el'a la 30 mile N. de
Durostorum : iar clupă Tabula Peutin�·.
la 47 mile de acelaş oraş.

Castellum, l,ingii Axiopolis. (Cernavo
cla). 

Ruinele sunt lungi't Calachioi. Ouptt 
Itin. Antonin �i Tabula Peuting. era si
tuat h1 aproape 18 mile N. de Axiopolis. 

Hârşova. După ltin. Antonin 18 mile 
dela Capiclava : ial' clupă. Ptolomeu, 1.,. 
fl4°, 10· (45°, 501). 

Ruinele dela AsarH\,c. (Gr. Tocilescu), 
�:schi-Sarai (V. Pârvan). După It. An
tonin la I O mile departe ele Carsum. 

[ntrn Seimenii Mari şi Seimenii Mici 
(N. <te Cel'llavocla} e un platou, mărginit 
la S. de lacul Domneasca Mare, la N. de 
corn. Seimenii Mari, la E. de valea Ieze
rului, iar la V. de valea Dunării. Locui
torii numesc acest platotţ: ,,La Cetate". 
După Notitia Dignitatum, în acest loc a 
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15. BEREUM
Bireum
Biroe
Bereo
Bireo
Berne

16. TROESMIS
Trosmis 
Trosmin 

.,-,
r 

94 

fost cetatea Flaviana (castellum) şi o 
aşezare civilă (vicus). Dupli. V. Pârvan 
Flaviana ar fi unde e Rasova. 

Valea 1-:Iogii? (V. Pârvan). Neidentifi
cat. După Itin. Antonin, 18 mile distan
ţă de Cio şi de Troesmis ; iar după Tab. 
Peuting. 21 mile de Troesmis. 

Igliţa. 
Troesmis, sau Trosmin, pomenit în

taia oară de Ovidiu. 

Restituţia fortăreţei sudice de la Troesmis după Branly. 

17. ARRUBIUM Mdcin 
Arrubio După Jtin. Antonin 9 mi.le distanţă de 

18. DINOGETIA
Diniguttia
Dimigutia,
Dangutia.

Troesmis ; iar după Tabula Peuting., 
8 mile di.stanţă dela Troesmis. 

Situată în fata oraşului Galaţi.. Nei
dentificată. Bisericuţa (?). După itin. An
ton în, 3 mile dela Arrabium; iar după 
Ptolomeu: 53°, 10' (46°, 30'). 
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19. NOVIODUNUM

Noviodum

Novioduni

Novioduno

Noviodun

Novict-un

20. CASTELIUM
dela ESKI-CALE

21. ARGYSSUS
A<'-gyso
Aegyssos

95 

Isaccea. 
După Itin. Antonin, 20 mile E. de Dino

getia ; iar după Tab. Peuting. 26 mile 
dela Arrubium. Ptolomeu o aşează la 
54°, llO'. 

Fortăreaţă romană, la 2 km. E. de I
saccea, pe malul drept al Dunării in faţa 

Starea actuală a fort' r �tei Troesmi3 

mJlei 65, situată - după ruinele descope
rite în acest loc - pe o ramificaţie de N.

a dealului Vizir-tepe şi ne o înălţime (24 
m. alt. de-asupra nivelului apelor Dună
rii).

Dună Gr. Tocilescu aci a fost o staţie 
a flotei romane dunărene : classis Fla
via M oesiaca. 

Ovidiu pomeneşte cel d'intâi de acea
�tă. cetate, care ar fi fost fondată de Ae
gipssus. După ltin. Antonin, 24 mile dela 
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Accisso 
Aegypsu.rn 

22. SITIOENTA

23. TIBISCA

24. SALSOVIA
siasovia

9-
,;). AD STOMA

Stoma Peuci

26. V ALLE DOMITIAr A
Vallis Dornitiana

27. SALMORUDE
Sal rnorus

28. AD SALICES
Oppidnm Sal.ices

29. IN PLATEYPEGIIS.

30. GENUCLA.

31. GRATIANA.

32. HALMYRIS.

33. T ALAMINO.

34. ARGAMUM
(Territoriu?n Argarnensium.) 

35. HISTRIA, HISTRUS
I str os,
Historio
H is triopo ii
lstropoiis
Jtriopoiis

(terri.torium Histriae) 
lstri (precurtat). 

96 

::sloviotlnnnm. La E. ele Tulcea. 

Neidentificată. După Ptolomeu: 550-

(1t-H0, :30'). 
NcidentificatiL Cataloi? După Ptolo

llleu : G5° (lt-ti0, 20'). 
După It.in Antonin, 17 mile distanţă de 

la Aeggyssus ; ial' după Tabula Peuting., 
H mile dela Noviodunum. Neidentificată .. 

Dupi1 Tnb. Peuting., 24 mile dela Salso
via. După Col. Ionescu-Dobrogeanu Ad. 
Slo11w ar fi ruinele „Cetatea", sau ,,Ba
tel'ia" clin apropieren cll'umului ce duce 
la Dunăvftţul ele Sus. Neidentificată. 

Neident ificati.L Dupi"'t ltin. Antonin 17 
mile distanţr1 rle S(I/ 111ornde .. (!n Delta 
DuniireiJ 

�ei<lP11tifiqatf1. l'omenitri în Itin. An
tonin. Hegiunef1 gurilor Dunt'irei. 

Neiclen1ificaW. Dupii ltin. Antonin, 2H 
1,1ill:l rlistan(,·1 de Valle Oornitiana; G2 
mile )';. rle Tu,ni şi 25 mile de Histria.
Pomenit de .\111mianus l\larcellinus. 

,eidentificatri. 1Jup(1 ::--lotitia Dignita
tum, a fost o staliune a flotei romane, 
la gurile llunărei. 

După C. Moisil 1) staţiunea a fost situ
a rn pe <lealul Carabair, uncie sunt ruinele 
f'n.le, ,,npl'oape de punctul unde acest 
deal sP înfige în haltă". 

Lhngri, mare, la gurile Dunării. Neiden
t.il'icată. 

Neiclentificatri. Pomenitit în Notitia 
llignitat.um. In aprnpiel'e <le Duni:ivăţul 
ele sus. 

_Ne!rleut ifira I. Pornenit în Notitia
Digmt.nt.urn. Situat li\ np.-it lacul Ilazim. 

Castellunr. Porne11iti't în Notitia Digni
tatum. 

.. ·ei<lenli�irn�_. Pomenit ele Procopius
111_ JJ,: aec/1/11·w. Hituat în apropiere ele
Jl1stna. 

lclent_ifica� în Ul'ma si1p1iturilor rncute 
de �asile Pal'var:. L,\ngi'i satul Istria (fost 
Cai annsut), __ la S. ele lacul Sinoe. Infiin
tat . cir grecn clin Milet., în sec. VIJ.-Jea
înamţe de Cili·. Ornş comercial înfloritor 
"?rt rm�o�-t�rnt la l\fal'ea Neagră ; ce1'at� 
hmP înt.1ntu. Pomenit întciia onr'i ele 
Herodot. 

1) ,,Cetăţi romane la gurile Dunărei". Bul. Comis. Monument. Istol'ir.'l,
II, N. 2, p. 20. 
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36. Vicus CERERIS, CELERIS
37. Vicus VEROBRITTIANUS
Un castellum ridicat de împă-

ratul Valens. 
38. Vicus QUINTIONIS
39. Vicus SECUNDINI

40. TOMI (latinizat)
Tomis
Tomeus
(Territorium Tomorum)

41. Vicus TURRIS MUCA ...
42. Vicus sc ... IA (?)
43. Vicus CLEMENTIANUS
44. Vicus HI... ?
45. Vicus NARCISSIANUS
46. CONSTANTIANA

Constantia
1-7. STRATONIS

18. ZALDEPA
Zaldeppa

97 

Carahorman. 
Sarai. (In regiunea Hârşovei). 

In regiunea Histriei. 

FINES HIST!\IANOR.VM 
-------- ,@J OPPTDA-

0 CASTELLA�. 
oVrcr� 

Constanţa. 
Infiinţat de greci, la începutul sec. V I 

inainte de Chr. Din simplă factorie a a
juns metropola Pontului. Cetate bine 
înti\1·ită cu ziduri. 

Anadolchioi. 
Palas. 
Caramurat. 
Dorobanţul 
Neidentificat. 
Neidentificată. Fondată de împăratul 

Constantin II. Era în apropiere de To1ni. 
Neidentificată. · După Tab. Peuting. 12 

mile S. de Tomi. 

Neidentificat. Gr. Tocilescu presupune 
că a fost lângă staţia de c. f. Mircea 

Ro'llml-us Seisann. - ,,Dobrogea". ? 
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Zandapa. 

49. TROPAEUM TTTAIANI

Civitas Tropaensium

98 

Vodă. După Weiss, Zaldapa ar fi situată 
la Alacicliioi (S. E. de BazargicJ. 

După Theophylactus, această. ('P.tate a 
fost la Sudul Dobrogei. 

Langă. Adamclissi. Tropaeum Traiani, 
a fust fonclat de împăratul Traian ; iar 
J e ruinele lui, împăratul Constantin-cel
Mare a construit oraşul Civilus 'l'roJiuen
siurn. 
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50. Vicus ULMETUM
Ulmiton

Pantelimonul-de-Sus. Săpături au fost 
făcute de Gr. Tocilescu şi V. Pârvan. Po
memt de Procopius in De aedificiis. 

51. IBIDA

(/) 

z _t
<t til <( 
..J A ...J 
Cl. ....J 

<l'. 

u 

52. CALLATIS
Acervetis
Callatia
Calatin

Neidentificată. Lângă Slava Rusă? Po
menit de Procopius în De aedi{iciis. 

<> 

i � o;� 
<l� <> "' _!: 

z � <J <l� 
!'O <l ... " 
Cl

„

<J 
: ",:, 

o --,,.� 

Manaalia. 
După Pliniu cel Bătrân HeraclP.S şi 

Callas au fondat oraşul Acervetis. 
După Anonymi (Scymnos de Chio ?) o-
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Callataes 
Ca.Uatos 

53. TIRIZIS' ACRA
Tirissa, }i, 
Tetrisias,
Trisa,
Turissia
Timum
Ti.mo
Timogittia,
Tiristi,s Acra, Acra.

:i'i. PORTUS CARUM 
Caria 

53. HERACLEA PONTICA

56. BIZONE
Bizus
Bizzo (Vizzo)
Bizoi
Bizoneu

57. CRUNI
Matinpolis,
Dionysopoiis

rno 

raşul acesta a fost fondat la inceputuI 
domniei regelui macedonean, Amyntas, 
de grecii din Heracleea Pontică,, pe la 
sfâri;dtul sec. VI-lea înainte de Chr. 

Ca,liacra, 
Ruine din antica cetate Tirizis nu mai 

există. Pomenit de Arrianus. Anonymus, 
Strabon, Tabula Peuting., Mela. 

Neiuentificat. Ar fi fc. <:t situat - du1:r.ă 
d·r. I. Lepşi - în regiunea Şabla, in 
faţa Surtuchioi-ului. Pomenit ele Arria
nus, Anonymus, Mela ş. a. 

Neidentificat. După dr. Lepşi ar fi fost 
situat in partea de E. sau de S. a satu
lui Surtuchioi (sectorul Şabla-Caliacra). 

Neidentificat. Oraş elen. După un stu
diu al dr. I. Lepşi 1) acest oraş era si
tuat la poalele de S. E. ale Ciragamanu
lui. unele există urmele unei clădiri din 
antichitate. Bizone avea o lungime vest
estică de circa 2 km. şi o lăţime nord-su
didt de aprox. !/e km. (500 clădiri ; 500(} 

loc). 
Portul era î11 vale. Bizone a fost dis

trus de un cutremur puternic înainte de
Pra creştină. 

Anonymus (Scymnus din Chio ?) în 
Orbis descriptio spune: ,,Acest orăşel, 
după unii, a fost al barbat'ilor, iar, după 
:1ltii, ar fi fost o colonie din Mesembria". 

Arrianus în Periplus Ponti Euxini: 
„De aci până la Bizus, pustiu ; sunt 

GO de stadii. Dela Bizus până la Dionyso
polis, sb de stadii". 

P. Mela în Choro!Jraphia sa (II, 2) Pli
nius în Nal. hist. (IV, 28) şi Strabon, 
confirmă faptul că oraşul Bi.zone, -sau o 
parte dintr"i.insul, a fost distrus de un 
cutremur. 

Numele de Bizo (Vizzo) s-a găsit in
tr'un fragment scris de Salustius. Po
menit în Tabula Peutîng; 

Havennas 11 numeşte Bi;rni. 
Ba.lcic 

Anonymi (Scymnos din Chio ?) scrie· 
desŢJre originea acestui oraş : 

„Dionyso1Jolis s'a numit mai întâi 
Cnmi di'n cauza izvoarelor de apă ; maii 
târziu, după ce marea a aruncat pe ţărm 
o statue a lui Dionysos, sau Bacchus, se
spune ct't s-a numit Dionysopolis. Această.

1) Dr.· I. LEPŞI, L:itoral1,1] Şaili>1a-Ecrene, Acad. R©m, Buc. 1927.,
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58. CRANEA

59. ABRITTUS. ABRYTUS
Abrittum

101 

regiune din ţai-a Crobyzilor şi a ScytilDr 
are o populaţie grecească amestecată". 

(PERIEGESES, tra'd. de G. Popa-Lis
seanu: ,,Cetăţi şi oraşe greco-romane în 
noul teritoriu al Dobrogei". Ed. II, Buc. 
192.1). 

Periplus Ponti Eiixini 78 : 
„Acest oraş se numea mai înaii1te 

� ,--uni, din cauza izvoarelor de apă ; în 
urmă i s-a zis Matiopolis. In sfârşit însă, 
cand marea a aruncat aci o statue a lui 
Bacchus, s-a numit Dionysopolis. Ora511l 
se găseşte în ţara Crobyzilor şi a Scyţilor 
şi are locuitori greci amestecaţi cu alte 
popoare" (Trad. G. Popa-Lisseanu, <lp. 
cit. p. 19, 20). 

Faptul cil oraşului Dionysopolis, i s-a 
dat de către coloniştii eleni, numele zeu
lui vinului, trebue pus în legătură cu pa
tria viţei de vie, ca1·e a fost în ţinuturile 
Pontului Euxin şi ale Traciei. 

Grisebach spune că „patria primitivii 
-, viţei de vie trebueşte căutată în ţinn
t1trile păd1.1.roase ale Pontului şi Traciei, 
până dincoace de Dunăre, ţinuturi foar
te bogate -în plante _acăţătoare". 1) 

Situat lângă Ecrene. Pomenită într·un 
portulan din anul 1408 şi în Acla pa
lriarchatu.s Constantinopolitani. 

Neidentificat. Abat, Calessi? Reşedinţă 
episcopală. Pomenit de Hierocles, Cas
i,iodor, ş. a. ·oraşul era situat la sud de 
Trop. Traiani, aproape de frontiera de 
sud a Scythiei Minor. 

II. Dobrogea în antichitate.

Populaţia. - Expediţiile Fenicienilor, Egiptenilor, J> Jrşilor şi Macedonenilor. 
- Oraşele greceşti. - Dominaţia macedoneană. - Sciţii. - Civi)izaţia elenă.

Fenicienii au venit cu corăbiile lor pe Marea Neagră şi au pă
truns prin gurile Dunărei, în părţile cunoscute astăzi sub nu:nele 
de „Dobrogea", cu câteva mii de ani înainte de Christos. 

In Istoria F'enicienilor, Laetus 2) s-a ocupat şi de expep.iţia
Fenicienilor în părţile Dunărei, dar, din nefericire, această scriere,
ca şi alte numeroase opere scrise de istoricii şi geografii din antichi
t.lte, a dispărut. Se mai pomeneşte de o expediţie a Egiptenilor, în, 
1:egiunea gurilor Dunării. După o inscripţie egipteană regele Sesos
tris (Usortesen?) a venit acum câteva mii de ani, în fruntea arma
tei sale, transportată cu vasele de război; în părţile unde se varsă 
· !strul (Dunărea) şi după ce a bătut pe Geţi, a stabilit colonii în ţara

1) GRISEBACH, Die vegetation der Erde, I p. 323.
') B. P. HA!:;iDEU, Istoria Critică a Românilor. Tom. II p. 36--60. Bucu

reşti, 1875. 
KARAMSIN Ist. Gosud. Ross, I, 8 et not. 
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acestora. Strămoşii scandinavilor s-au stabilit câtva timp şi ei în re
giunea Dunărei de jos şi pe lângă coastele Mărei Negre. Savantul 
suedez, Montelius, spune că, ,,după toate probabilităţile, popoarele, 
cari au năvălit în Suedia şi apoi s-au aşezat în această ţară, nu-s ve
nite de cât din ţările de pe lângă Marea Negară şi din părţile Dună
rii de jos" 1). Dobrogea antică a făcut, parte din Tracia, din Geto
Dacia, din Scythia, din Macedonia şi din imperiul roman. Cele mai 

:t,a. . .iue , 

.. �d
,y
' Ty •·ct g e.
·" ........ 

C ruI u.n:g ,·. 

O hartă a Scythiei Minor făcută în Evul Mediu 

vechi popoare şi triburi cunoscute, cari au locuit în acest ţinut, sunt 
de origină tracică : Tracii, Dacii, cunoscuţi mai mult sub numele de 
Geţi 2) Bessii, Mysii, Carpii şi Costobocii.

Scriitorii antici pomenesc şi de alte triburi de origină necunos
cută : Pcucinii ; Tribalii ; Crobyzii ; Pigmeii ; Troglodiţii ; Oeten
sii; Obulensii; Dimensii; ( Ap)piarensii; Sarmaţii; Bastaranii; 
Roxalanii; Hamaxobienii. 

1) MONTELIUSS, Ueber die Einwanderung, unserer Worfahren in Nor
den. Archiwfur Anthrop. 1888. 

• • 2) DION . CASSIUS :_ ,,Numes?. ac�st popor Daci, precum se numesc şi
ei �1 precum h numesc ş1 Ro:o:ianu: Ct\ toate c� şti u că unii Eleni le spun
Geţi, pe dre1Jt, sau pe nedrept ; iar eu ştm de Geţi pe cei ce locuesc dincolo de 
Remus (Balcani) pe lângă lstru". Ist. Romanilor. 
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Tracii şi popoarele înrudite cu ei - Geţii, Bessi, Mysii, Carpii 
- au format multă vreme majoritatea populaţiei Dobrogei antice.

Scylax de la Caryanda - geograf renumit, contimporan cu 
Darius, regele Perşilor (500 ani înainte de Chr.) - spune că Tracia 
se întindea dela râul Strymon (Struma, din Macedonia) până la Istru, 
unde acesta se· varsă în M. Neagră. 

Herodot ne dă câteva informaţii interesante privitoare la popu
laţiunile ţinutului străbătut de armata persană, comandată de Da
rius : Melpomene IV, c. 93 : 

,,Inaint.e de a sosi la lstru, primul popor re care îl supuse (Dariu!'l) 
fu Grţii, care rrecl că sunt nemuritori 1). G1ci, Tracii cari posedă părtile 
Salmiclesului şi cari locuesc mai sus de cetăţile Ar,olonia şi Mesembria - �i 
care se numesc Scirmiazi şi Nipsei - se rredaserii lui Dariu fără nici-o 
luptă; iar Geţii hotărându-se (la o rezistenţi"i) inclăriitnicii, fură supuşi în
dată, cu toate că sunt mai viteji şi mai drepţi de cât Tracii". 

Aceşti Geţi mistici, credeau în nemurirea sufletului ; ,,ştiau" 
că zeul lor, Zalmoxis, Fiinţa eternă spirituală, îi va primi în regatul 
său, dezbrăcaţi de tot ce aparţine materiei. Aşa se şi explică elogiul 
lui Herodot : Geţii erau şi mai viteji şi mai drepţi de cât Tracii. 
Erau aşa, pentru că se credeau „nemuritori", adică sufletul lor nu 
va pieri niciodată. 

Ce importanţă avea atunci pentru acest Get, mistic, moartea 
pe câmpul de luptă ? 

Geţii se ocupau cu agricultura, ca şi Tracii. Horaţiu spune : 

,, ... Mai fericiţi sunt Geţii cu moravurile lor rustice ; la dânşii o moşie 
nehotărnicită produce recolte pacinice şi toate darurile zeiţei Ceres; ei cul
tivă numai un an acelaş pământ" ( ... Vivunt, et rigidi Gelae Immetata qui
bus juge·ra libera.s Fruges et Cererem f erunt, Nec cultura placet longi.or an
nua" Od. libr. HI. 24). 

In Elegia XII din Tristia Ovidius se plânge că „pretutindeni" 
domneşte „barbaria cu accentele sale sălbatice" ; pretutindeni ,;ră
sună voc�a Getului şi înspăim�p._t�toarele lui strigăte ... 

,,Omnia barbariae loca sunt, vocisque ferinae, 
Omnia sunt Getici plena timore soni ... " 

Cu toate acestea locuitorii Dobrogei antice nu erau atât de săl
loateci şi de fioroşi. Voltaire în CEuvres completes (tome VIII, pag. 
106, Dictionnaire philosophique, Ovide, 1853), ocupându-se de Geţii 
şi Bessii din această ţară, afirmă că ei se bucurau de oarecare civili
zaţie ... 

Să nu uităm însă că nefericitul şi rafinatul Ovidius, părăsise 
forţat o capitală ca Roma - Roma superbă a lui August şi că el 
trăise în societatea lui Virgiliu, Horaţiu, Tibul, Properţiu şi a curte-

1) Cred în nemurirea sufletului. In c. 94 din c. IV Rerodat dă amă
nunte asupra cultului zeului Zalmoxis la Geţi. ,,Ei nu cred că mor, dar cred 
că cei cari au răposat se duc la zeul Zalmoxis .... " 
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zanelor seducătoare ... Bessii, popor de origină tracică, au venit dela 
sud, din munţii Haemes-ului (Balcani). Mysii, tot de neam tracic, 
erau viteji şi cruzi în lupte. 

Tribalii, au venit, din regiunile dela Nordul Istrului, în e
poca când domnea, Filip al II-lea, în Macedonia. Felix Robion : ,,în 
timpul lui Filip al II-lea, regele Macedoniei, Tribalii se văd aşezaţi
intre Scythia şi Macedonia". (Hist. des Gaulois d'Orient, p. 23). O 
parte din Tribalii, veniţi de peste Istru, s-au stabilit şi în Dobrogea. 

Peucinii - o ramură a Bastarnilor - locuiau în insula Peuce, de 
unde şi-au luat şi numele. Ptolomaios fixează apoi regiunile locuite 
de celelalte triburi : la E. şi mai la S. de gura Peuce, Troglodiţii ; 
pe coastele mării : Crobyzii, mai sus de aceştia Oetensii şi Obulen
sii; iar în ţinuturile dela mijloc, Dimensii şi (Ap)piarensii".

Troglodiţii ar fi fost locuitorii peşterilor. In sec. XVII-lea d. 
Chr. au existat, în Grecia, lângă Larissa, Troglodiţi, care aveau lo
cuinţele lor, în formă de bordee (jumătate sub pământ). Călătorii 
francezi, din acea epocă, cari au vizitat Grecia, confirmă că acei lo
cuitori se numesc Troglodiţi.

Pigmeii, o populaţie degradată fiziceşte din cauza febrei pa
lustre, locuiau în Delta Dunărei. Pliniu, pomeneşte de lupta acestor 
Pigmei - conduşi de regina lor, Gerania- cu Hercule. 

Pigmeii locuiau în regiunea situată la sud de Dionysopolis
(Balcic) 1). 

Celţii s-au stabilit dealungul Dunărei, în anul 280 înainte de 
Christos şi ar fi fondat oraşele : Durostorum (Silistra), Arrubium
(Măcin) ; Noviodunum (Isaccea). Costobocii, de neam dacic, au nă
vălit în Dobrogea pela anul 170 d. Chr. din Basarabia şi Moldova. 

Având nevoe de grânele din ţara locuită de Daci, Geţi şi Sciţi, 
precum şi de peştele din Dunăre, Grecii din Milet (Asia Mică) s-au 
stal;>ilit pe coasta Mării Negre. Miletienii au înfinţat în secolul al 
VII-lea înainte de Christos, factoria Histria, sau Istriopolis, care, s-a
transformat, repede, într'un oraş înfloritor. Histria era port la Ma
rea Neagră, pe coasta de sud a fostului golf, unde este astăzi satul
I.stria. In secolul al VI-lea înainte de Christos, alţi greci din Asia
Mic;:i. au înfiinţat factoriile : Tomi (Constanţa), Callatis (Mangalia),
1'1rizis (Caliacra), Bizone, Dionysopolis (Balcic).

Scylas de la Caryanda - spune că în epoca sa „se făcea zi şi 
noapte un comerţ foarte întins în ţinuturile Istrului şi ale Pontului 
Euxin" şi că „navigaţiunea era foarte activă la gurile Istrului''. Nu 
erau cunoscute pe atunci Insulele Britanice, regiunile baltice, centrul 
şi nordul Rusiei de azi, Scandinavia ; dar tinuturile Istrului si ale 
Mărei Negre au fost de mult cercetate de na�igatorii şi de negu�torii 
fenicieni, egipteni şi greci şi toţi geografii şi istoricii dinainte de 
Christos le cunoşteau. 

Grecii n'au debarcat pe coastele Pontului Euxin, lângă gu-

1) Plinius, Nat. hist. IV, 8, 1.
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rile Dunărei, cu scopul de a cuceri teritorii şi de a supune lor po
po'=>re, ci au debarcat în calitate de negustori, de întemeetori de o
raşe-porturi. 

O singură apropiere cu „colonul" spaniol din secolul al XVI-lea 
d. Chr. : după cum colonul spaniol, care a debarcat pe coastele A
mericei de Sud, s'a oprit bucuros pe litoral, în apropiere de îmbucă
tura fluviilor mari ; tot aşa, în sec. VII şi al VI-lea dinainte de Chr.,
negustorul grec s'a stabilit pe litoralul M. Pontice, în apropiere de
gurile Istrului şi acolo a construit factorii, c_are, mai târziu s-au
transformat în oraşe-porturi importante. Aşa dar, originea acestor
oraşe pontice, este economică. Fondatorii lor au trebuit să fie şi buni
diplomaţi, ca să câştige încrederea populaţiunii băştinaşe - adică a
traco-geţilor - cu care urmau să trăiască în bune raporturi spre a
face negoţ, nu numai cu dânsa, dar şi cu Dacii şi Geţii de dincolo de
Dunăre ca şi cu Sciţii dela Nord. Grecii au făcut comerţ de grâne,
de piei, de animale, de blănuri, de lână, de peşte, de stofe, de vase
etc., cu aceste populaţiuni şi corăbile lor au circulat zi şi noapte
de-alungul coastelor mării şi pe Istru, în susul fluviului. Oraşele
porturi de pe coasta mărei pontice, n'au fost locuite numai de Greci,
ci şi de populaţia traco-getă. Ele nu erau simple aglomeraţiuni de
persoane şi de case ; comptuare de comerţ ; ci, cu timpul, obţinâna.
unele privilegii, au dispus de un teritoriu, relativ întins, - ca şi o
raşele italiene din evul mediu - şi s-au bucurat de un soi de auto
nomie. 

Oraşele elene - fiind autonome - au avut monedele lor. Aceste mo
nede - cal'e au început să fie bătute cam pe la anul 400 înainte de Chr., -
erau de argint şi de aramă. Monedele bătute de oraşul Histria aveau pe ele 
si.ema oraşului: o pasăre de mm·e omonlnd un delfin (aceeaş stemă a figu
rat şi pe actele oficiale ale oraşului). Pe aversul monedelor de argint din 
Histria erau două capete ele oameni dispuse în sens invers ; iar pe aversul 
celor de aramă, un singur cap. 

După B Pick cele clouă capete ar fi capetele zeilor vânturilor şi aşe
zarea lor în sens invel's ar însemna că histrienii trimiteau corăbiile lor, în
cărcate de mărfuri, atât pe mare, cât şi în josul Dunării şi beneficiau de 
vânturile ce băteau în ciiYerse dinictii.:ni 1).

Pe aversul monedelor de aramă era capul zeului A}Jollo - protectorul 
oraşului Histria - sau al altor zeităţi. Pe monedele lui Aristagoras, s'a găsit. 
pe avers capul zeului Apoilo; iar pe revers, stema oraşului, având jos 1rn
mele lui Aristagoras, prescurtat: ,,Arista". 

Se crede c[t acest Aristagoras din Histria, a restaurat oraşul clupă c-3 
fusese devastat şi prădat de Scordisci, în sec. II înainte de Chr. 

n. Const. Moisil, examimlnd monedele de argint, găsite la Dăeni, le
consideră, după datele publicate de Pick, ca făcând parte din seriile bătute 
în Histria, între anii 400-250 înainte de Chr. Monedele din anul 400, înainte 
de Chr., aveau numele oraşului prescurtat (Istri); stema oraşului mărginit':î. 
de un quadrat săpat adânc în corpul monedei ; iar greutatea lor era de 7,0, -

6,s2 gr. 
:!\.fonedele de pe la 350 inainte de Chr., au numele oraşului întreg Istria, 

o literă ca semn convenţional şi greutatea lor e de 7-6,&o gr. Monedele găsite
la Dăeni n'au quadrat; numele oraşului e scris întreg, semnul distinctiv „

') B Pir'I.-. Die Antiken Mtinzen von Darien u. Moesien, în Imhoof
Bl11mer. Die antiken :VIiinzen Norclgrierhenlands. 
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litera A. şi greutatea lor e de 5 ½--4 ½ gr. Ele ar fi fost bătute in anul 30U 
înainte de Chr. 1) 

Despre monedele vechi din Histria s-a mai ocupat �- Suţu şi ,W. 
Knecht.el în Bul. Soc. numismatice române din 1907 şi 1908. 

Legendele monedelor autonome ale oraşului His1ria in catalogul el€ 
Greelr, Coins, Thrace etc., dela llritish Museum de R. S. Poale p. 25 sqq. 

Oraşul Callatis avea monede cu un 'spic de grâu pe ele. 
/ 

Oraşele greceşti aveau temple, portice, teatre, agora, băi pu
blice. Grecii practicau cultul mai multor divinităţi : Apollon, Dio
nysos, Artemis, Demeter, Hermes, Asclepios, Athena, Dioscures, He
racles, Afrodita, Priape ş. a. Se organiza, în zile fixate de preoţi, 
serbări religioase cu caracter agrar - Diombria - în onoarea zei
telor Demeter si Afrodita. 
, , 

Oraşul propriu zis era înconjurat de ziduri, ca să fie apărat 
împotriva atacurilor barbarilor, cari făceau dese incursiuni în ţinu
tul dintre Dunăre şi IVI. Neagră. Oraşele greceşti s-au dezvoltat re
pede, ceea ce dovedeşte importanţa lor comercială. Din cauza îmbogă
ţirii locuitorilor lor, a început rivalitatea intre dânsele, care să fie 

adevărata metropolă. Cea dintâi metropolă a fost Histria apoi Calla
tis şi Tomi. Calatienii cu ajutorul Histrienilor, s-au aliat, ca să pună 
stăpânire definitivă pe Tomi-care luase o mare desvoltare încă din 
sec. III înainte de Chr. - dar n'au izbutit să-şi atingă scopul, de 
oarece pe la mijlocul acelui secol, în epoca când erau şi Celţii în Do
brogea, Tomitanii s-au aliat cu Bizantinii şi au scăpat de sub tutela 
Calatienilor 2). • Cu toată rivalitatea ce exista între oraşele greceşti,
interesele comune, dictate de situaţia nesigură politică, le-a impus să 
se unească şi să formeze"l''lln fel de confederaţie maritimă, numită, la 
7nc-.put Pentapola şi apoi Hexapola a). 

Din Pentapola au făcut parte : Odessos (Varna), Dionys9polis 

(Balcic), Callatis (Mangalia), Tomi (Constanţa) şi Histria; iar când 
în sec. II d. Chr. a intr;:tt în această confederaţie şi oraşul grecesc, 
dela sud, Marcianopolis, s-a constituit o Hexapola, care era condusă 
de un pontare (şef religios) ajutat de un consiliu federal. 

Constituirea acestei confederaţii trebue să fi avut de scop şi 
organizarea unei apărări comune a cetăţilor-porturi elene împotriva 
piraţilor, cari operau pe Marea Neagră•). 

„Pirateria era atunci una din formele cele mai obicinuite ale rivali 
tăţii intre popoarele antichităţii; s-a susţinut că cu toate ambiţiile lui Da
rius, i;irateria Ioniană, şi Ateniană, mai ales este acea ca.re l-a huti:'Lrât să in
vadeze Grecia. Cauza războaelor medice se găse�te în i,;frateria ce era prac-

1 J Const. Moisil, Descoperirea numismatică dela Dăeni „Convorbiri 
literare" Anul XLIII, N. 11. Buc. 1909, pag. 1173. 

' 

2) MEMNON. Fragmenta historicorum Gra.ccorum,, ed. Muller, III, p.
537. c. XXI.

3) Confederaţie maritimă a existat şi în sec. IX intre insulele vene
ţiene. 

•) Pirateria in antichitate era practicată nu numai de particulari ci 
şi de state, după Cllm confirmă Herodot şi uvidiu. 
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ticată de Greci in antichitate" (V. Pella, La Represion de la Piraterie, p. 9--
10. Paris, 1928).

V. Pârvan.: ,,Alăturarea de concurenţa în comerţul de cereale, creşt.:1-
rea din ce tn ce mai mare a pldgii piraţilor fn apele Pontului, a contriLuit 
-fără. îndoială - la sărăcirea acelor colonii greceşti, cari nu erau direct
r.părate de flote puternice de război, precum era, de pildă cazul cu oraşele
din Bosporul Cimmerian''.

E vorba de situatia din sec. II-I înainte de Chr. 
( .. Gernsia din Callatis", p. 5, Anal. Acad. Rom. Torn. XXXIX. Secţ. Ist. 

�- 3. 1920). 
EMIGRAREA SCIŢILOR. - Strabon pomeneşte de emigra

rea Sciţilor peste Dunăre, în Tracia : 

Sciţii 

,, ... cu timpul mulţi barbari din această ţară au trecut Tyras (Nistru!) 
şi lster (Dună.rea), stabilindu-şi locuin(ele lor dincolo de acest fluviu ; numele 
de Mica Scythie a sfârşit prin a se întinde la o pal'te considerabilă din Tra-

Soldat catafractar scit de pe o pictură 
murală descoperită într'un mormânt din 

muntele Mithritad la Kerci (Ru,;ia) 

cia însă.şi, pe care locuitorii săi n'au putut-o apăra, sau că dânşii au cedat-o, 
bucuroşi, din cauza insalubrităţii sale, pământul ei fiind, de fapt, pe alocu
rea mlăştinos". 

Faptul că Strabon spune „cu timpul mulţi barbari din această 
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ţară (Scythia) au trecut Tyras şi Ister'', înseamnă că stabilirea Sci
ţilor peste D_unăre nu s-a făcut printr'o invazie, ci printr'o lentă emi
grare. Situaţia devenind nesigură pentru Sciţi peste Nistru, ei au 
căutat, la început, un refugiu, în Basarabia şi peste Dunăre, in Tra
cia şi apoi „cu timpul", când numărul celor aşezaţi a fost atât de 
mare, incât au format majoritatea populaţiunii, ţinutul acesta s-a 
numit Scythia Mică. 

Sciţii au stăpânit câtva timp şi cetăţile elene : Histria, Tomi, 
Callatis (Strabon, lib. VII).

Când s-au stabilit Sciţii în Dobrogea ? N'avem informaţii pre
cise în această privinţă, dar, din povestirea expediţiei regelui Filip 
II, al Macedoniei, reese că o parte din Dobrogea de N. era în stăpani
rea Sciţilor. Sub regele macedonean, Lysimach, Scythia se întindea 
la N. de Dunăre, ceeace înseamnă că Sciţii au fost siliţi, cu puţin
timp mai înainte, să treacă Dunărea spre N. 

EXPEDITIILE GETO-SCITILOR IMPOTRIV A BIZAN

TINILOR. - Hesychius MiletianuÎ a descris războiul întreprins de
Geţi în anul 657 înainte de Chr. împotriva lui Bysas, fondatorul Bi
zanţului. La acest război a luat parte, ca aliat al Geţilor şi regele Sci
ţilor, Odrysses. Hesychius povesteşte că regele Bysas a bătut arma
tele Geto-scitice graţie isteţimei soţiei sale, Phidalia, care a trimis 
în lagărul duşmanilor „dinţi de şerpi" ( ?) şi apoi a susţinut un alt 
război crâncen împotriva Sciţilor, care au năvălit în massă din ţinu
turile „de dincoace" şi de „dincolo" de Dunăre. 

In acest din urmă război bizantinii au fost aliaţi cu Grecii. 
EXPEDIŢIA LUI DARIU IMPOTRIV A SCIŢILOR. 

Marele geograf şi istoric, Herodot, în Istoriile sale, povesteşne pe
ripeţiile expediţiei lui Dariu, regele Perşilor, în Dobrogea şi peste 
Istru (Dunărea) împotriva Sciţilor. 

Corpul expediţionar a lui Dariu, în anul 508 înainte de Chr. a 
plecat din Suza, capitala Persiei ; a trecut pe uh pod construit de 
grecii ionieni Bosforul şi a înaintat prin Tracia până la Istru. 

In acelaş timp, grecii ionieni, vasalii perşilor, au pornit cu 
flota lor pe Marea Neagră şi au pătruns în gurile Dunării. Flota 
ionienilor s-a oprit nu departe de locul unde se desfac braţele flu
viului şi acolo s-a construit podul pe care au trecut perşii, spre Nord. 
Iată ce s-a petrecut la pod, după povestirea lui Herodot : Melpo
mene IV, 9:

,,Indată ce Dariu sosi la Istru împreună cu toa tit armata care îl înso · 
ţia, după ce-i făcu pe toţi să treacă (fluviul}, dete or·din Ionienilor să făr:i
me podul de vase şi să'l urmeze, împreună cu forţele navale, în interiorul 
ţării ; tocmai când Ionienii se gătiau să strice (podul} şi să facă cele porun
cite (de Dariu), Coes, fiul lui Erxandru, care era comandantul Mitilineilor, 
asigurându-se mai întâiu dacă Dariu ar fi dispus să primească un sfat dela 
unul gata să-l dea, îi spuse cuvintele acestea : ,,O rege, îţi propun să faci o 
.. expediţie intr'o ţară unde nu vei vedea nici loc cultivat, nici oraş locuit; tu, 
„lasă mai bine acest pod acolo unde este şi dă-l sub paza acelora cari l'au 
,construit ; căci dacă vom da peste Sciţi şi vom isbuti precum sperăm, el va 

,,servi pentru reîntoarcerea noastră; iar clacă nu vom putea da peste dânşii, 

www.ziuaconstanta.ro



109 

„linia noastră de retragere este asigurati'L ; căci eu nu mă tem ca Sciţii să. ne 
„învingă într'o luptă, dar mai mult ca nu cumva, neisbutind noi să dăm 
„peste ei, să păţim ceva rătăcindu-ne. Poate să zică cineva că eu spun acestea 

„în interesul meu prnpriu ca să rămân aci; dar eu, o rege, îţi expun părerea 
„care am găsit'o mai în interesul tău, şi te voiu urma, căci nu voiu cu nici 
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Expediţia lui Oariu în �cythia Minor şi în Scythia Mare 

.,un preţ. să rărmln aicea". Părerea aceasta plăcu mult lui Dariu, şi el ii răs
punse astfel: ,,Scumpe al meu Lesbiane, îndată ce mă voiu întoarce teafă1 
,,acasă la mine, nu uita să te prezinţi înaintea mea ca să'ţi ră plăte c peu
.,tru bunul tiiu consiliu prin acte de bunătate". 1) 

' Dariu cu trupele sale a trecut apoi podul şi a înaintat în Scy
thia. Pe malul Dunărei a urmat o discuţie între Ionieni şi Sciţi ŞL 

1) ERODOT, Tracl. de Ghica.
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apoi s-a făcut un sfat între conducătorii flotei greceşti la care au 
luat parte între alţii Miltiade, faimosul general athenian, 
Histien Milesianul, Dafnes din Abydos, Hipoleos din Lam
pasc, Herofand din Parium, Metrodor din Proconesa, Arista
gora din Cyzica, Ariston din Byzanţia, Strates din Chio, Aeac 
din Samos şi Laodama din Focea. După o discuţie lungă, coman
danţii greci au hotărît să strice podul numai din partea malului flu
viului stăpânit de Sciţi, dar să sfătuiască pe Sciţi să urmărească 
mai binţ pe Perşi şi să-i distrugă. Sciţii având încredere în Greci au 
pornit în urmărirea Perşilor. In timpul acesta, Sciţii pierzând urma 
duşmanului lor, Dariu a sosit cu armata lui la Dunăre, în cursul nop
ţei, dar a găsit podul stricat în partea aceea. Podul însă a fost refăcut 
şi Perşii au trecut Istrul, - o parte s-a îmbarcat pe corăbiile gre
ceşti, iar altă parte, a trecut podul. Dariu cu armata sa, a pornit apoi 
tot prin Tracia, pe acelaş drum pe care venise. Din naraţiunea inte
resantă a lui Herodot reese că podul peste Dunăre a fost construit 
nu departe de locul „unde se desfac braţele fluviului", adică acolo 
unde au ajuns corăbiile greceşti „după două zile de plutire dela mare". 

In „Esquise de l'Histoire Universelle" 1), istoricul englez H . 
. G. Wells, indică pe harta din pag. 148 drumul urmat de armata per
sană şi de flota grecească. După Wells podul ar fi fost construit în 
dreptul unde e astăzi Silistra ( ?) ; iar armata persană a înaintat pe 
stânga Dunărei, în interiorul Scyţiei, unde e astăzi Muntenia (? ).

Herodot însă ne dă următoarele informaţii privitoare la acest 
pod : Flota ioniană s-a op1 it în punctul situat :iproape de locul unde 
se desfac braţele Istrului, după două zile de plutire de la mare şi a

colo, ionienii au construit podul. Herodot nu cunoştea nici marele 
cot ce-l iace Dunărea în sectorul Reni-Galaţi, nici cdelalte braţe ale 
Istrului din susul fluviului. El cunoştea însă gurile şi Delta - de 
oarece a călătorit pe-acolo - şi în Melpomene vorbeşte de punctul 
unde se desfac braţele spre vărsarea în mare a fluviului. Locul cel mai 
favorabil pentru construirea unui pod, în această parte, este la E. 
de Isaccea de azi, unde Dunărea este mai mică. In apropiere de acest 
pune.I:, în epoca lui Dariu, ca şi a lui Herodot, se des{ăcea Dunărea 
În :Jraţe, Înainte de a se arunca în mare. 

EXPEDIŢIA LUI FILIP AL Ii-lea MACEDONEANUL. -
Intre anii 359-336 înainte de Chr., Filip al Ii-lea, regele Macedoniei, 
în urma unei neînţelegeri cu regele Sciţilor, Atheas, a ridicat asediul 
Byzanţului. Filip al II-iea a trimis apoi o solie la curtea regelui Scit, 
prin care i-a comunicat lui Atheas că asediind Bizanţul a promis lui 
Hercule că-i va ridica o statue şi cum dorinţa sa e să aşeze această 
statue la gurile Dunării yrea să vină în calitate de amic al Sciţilor, 
prin ţara lor. Atheas a înţeles ce urmăreşte Filip al II-iea şi a re
fuzat să autorize trecerea trupelor macedonene prin ţara sa. 

- ,,Dacă, totuşi, statuea lui Hercule, va fi ridicată la gurile DunărE,
fără voia mea - a rii.svuns regele Atheas - atunci o voi topi şi din materia
lul ei voi face vârfuri ascuţite săgeţilor noastre ... " 

1) Trad. fr. de Edouard Guyot. Paris, 1925.
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Atunci armatele lui Fi'lip Il-lea au intrat în Scythia Mică. 
Filip II eşi învingător şi luă 20.000 de prizonieri, multe ani

male, dintre care 20.000 de iepe frumoase. (Justin, Libr. IX. c. II). 
După Justin, Sciţii, în epoca lui Filip II-lea, sub regele lor 

Atheas, stăpâneau regiunea gurilor Dunării şi poate şi o parte din 
litoralul Mărei Negre. Toată Dobrogea a trecut sub dominaţia mace
donenilor, după ce partea de sud a Traciei fusese cucerită mai înainte. 

EXPEDIŢIA LUI ALEXANDRU CEL MARE (SEC. IV 
INAINTE DE CHR.). - Stăpânirea Macedonenilor în Dobrogea n'a 
fost însă pe deplin asigurată, fie din cauza revoltei Tracilor şi Tri
balilor, fie din cauza Geţilor, care, făceau dese incursiuni peste Is
tru, în regatul lui Alexandru al Macedoniei. Pe când Tribalii erau 
numeroşi în regiunea gurilor Dunării, Tracii şi Sciţii erau foarte 
puternici în Dobrogea şi pe ambele maluri ale Dunării. Alexandru 
Macedon, a organizat două expediţii : una, împotriva Tribalilor dela 
gurile Dunărei şi alta, împotriva Sciţilor dela Dunărea de jos. 

Expediţia împotriva Traco-Tribalilor, n'a 'fost norocoasă !). A
tunci Alexandru cel Mare a trecut Dunărea şi a atacat pe Geţi din 
partea stângă (Muntenia de azi). 

Iată interesanta povestire a lui Arrianus despre această expe
diţie : 

„In aceste împrejurări, Alexandru, schimbându-şi hotărârea, trecu 
Istrul şi atacă ţe Geţii ce locuesc peste Is1ru, cari se adunaseră mulţi la 
mal, hotărâţi să-l resr;ingă dacă ar trece, căci erau 4000 de călăreţi şi peste 
10.000 de recleştri. Totodată avu şi Alexandru cel Mare dorinţa să treacă De 
malul celălalt al fluviului. El însuşi se urcă în corabie şi porunci să fie um
plute cu pae rieile de cort sub care se adăposteau (soldctţii) în lagăre, să le 
lege şi să se strângă toate luntrele, făcute din câte un trunchiu scobit, cât 
s-au găsit pe-acolo ...

Iar numă.rul acestora era mare, fiindcă locuitorii de pe malul Istrului 
se folo!"flSr. ele ele, fie la. pescuit, fte ca Ră comunice între ei, fie 1 entru pră:d. 
Aşa dar cu luntrele cât mai multe adunate, trecu o parte din armată, atât cât 
r,utea să trrncă în modul acesta. Numărul acelora, care trecură cu Alexandru 
fu de 1500 ele călăreţi şi de 4000 de pedeştrii.. .. 

In timr,ul no1-:ţei trecură prin acea parte, în dreptul căreia erau lanu
rile de gn'tu mai dese, a�a în cât să nu poată fi zăriţi de duşmani, cd.ncl ar 
UJ'ca re coa�tii. In zori, Alexandru rorni prin holde, poruncind pedestriaşilor 
�ă culce grâul cu suliţele şi astfel înaintară până, ce eşiră la câmp 
deschis .. ." 2). • 

Pe unde a trecut Dunărea, în modul acesta - fără pod � Ale-
xandru cel Mare, cu armata sa ? 

Pe la Hârşova ; sau prin punctul Silistra-Călăraşi, ori Silistra
Oltina. 

EXPEDITIA LUI LYSIMACH. - Sub regele Macedoniei, 
Lysimnch, Getii 'si Tracii au fost înfrânti, iar cetătile· grecesti nevoite 
să-si apere n� n'umai autonomia lor, d�r si exist�nta lor, � au sus-

, ' , J 

ţinut lupte împotriva macedonenilor. 
ln deosebi, Calatienii au opus o· dârză rezistenţă. In alianţă cu 

1) Arrianu,s, 'Anab. 1, 3, 4.2) Arrianus, Anab. I. 
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Geţii şi cu Sciţii, ei s-au răsculat împotriva dominaţiei macedonene,
fapt, care a provocat o expediţie de pedepsire din partea regelui Ly
simach. 

Iată ce scrie Diodor din Sicilia : 
„ln anul acesta (313 înainte de Chr.), Calatienii, cari locuiau in părţiif:l 

Pontului Euxin şi cari aveau o garnizoanli pusă de Lysimachos, o alungaru 
şi îşi recâştigară neatârnarea. Liberând tot aşa şi pe Histrieni şi celelalte 
ora,;;e vecine, Calatienii făcură alianţii. cu toate: acestea ca srt lupte la olaltă 
lmpotriva regelui. Mai luând în tovărăşie şi pe Tracii şi pe Sciţii vecini. C'll 
dânşii, Grecii dela Pontul Euxin izbutiră să pue în mişcare o ligă foarte res
pectabili't, în stare să se măsoare cu arm:.ite puternice. Aflu.nd de cele întam
plate Lysimachos plecă îndată cu oaste împotriva r�isculaţilor, luând drumul 
prin Thrn.cia. El trecu peste Haernus şi ajungftnd h\ngft Oclessus se opri, can
tonând aici. Apoi, ordonă să se înceapă. asediul cetăţii. Curând însă cei din
lăuntru, înspăimântaţi, căzut'tL la în(elegere pred,î.nd oraşul. După aceasta, 
fă.când, în acelaş chip, şi pe Hislriani sfi treacă ele partea lui, porni împotriva 
Callatienilor. Tocmai atunci însii. sosiriî şi Scithii şi Thracii cu oaste multri 
spre a-şi ajuta potrivit tratatului pe aliaţii lor din Pont. Lysimachos le ieşi 
înante, atacă pe neaşteptate pe Thraci şi ză pă.cinclu-i îi convinse să treaC'ă. 
de partea lui. Birui apoi pe Scithi in lupti't regulati\, ucise o mulţime dintre 
rlunşii, iar resturile annatei le alungru p,1nr1 diucolo de hotare. Pe Callatieni 
îi înconjură pe urmă de toate părţile şi începu asediul cetăţii, făcându-şi 
un punct de onoare clin a pedepsi prin toate mijloacele pe pricinuitorii răs
coalei. In vreme ce Lysimachos era ocupat cu asediul cetăţii Callatis, primi 
vestea că Antigonos a tf'imes clouu urrnate în ajutornl Callatienilor, una pe 
uscat, iar cealaltă pe mare: ci:'. Lycon, comandantul flotei plutise chiar pe a
lJele Pontului Euxin, ia1· Pausanias t:u o nrma U1 n umeroasi\ avea lagiirul fain
trarea Bosforului, lângrt Hieron, gata de a trece în l�urnpa. Turburat de ace.;te 
stiri, Lysimachos lă.să, pentru a continua împresurarea, numai numărul ele 
oameni strict trebuitor, iar cu part.ea cea mai mare a armatei sale JJorni 
grabnic el însuf), nerubcliUor ele a lua contact cu rlu�manul. Ajung;\nd la pa
surile peste llaemus, Lysimachos grtsi pe Seuthes, regele Thracilor, care se 
clase cu multă oaste ele partea lui Antigonos, păzind trecerile. lncepancl bătii,
lia, numai după mult timp şi pierz,\ncl o sumă de-ai săi, clar ucizând şi o 
mare mulţime de duşmani, birui pe barbari. Hăsărind dară ca clin pământ 
inaintea armatei lui Pausanias .;i gri'tmi\dind-o în locuri stl'amte, Lysimachos 

luă cu asalt toate pasurile şi uciz:\.ncl pe Pausanias, pe o parte clin soldaţii Jui 
îi liberă Ţie bani, pe ceilalţi îi luă în r�indurile amiatei �ale'). 

In timpul asediului cetăţii Callatis, o parte clin locuit ori (greci) - în 
număr de o mie - s-au refugiat în Bosforul Cirnerian, unde regele scit, Eu
melos, i-a primit bine. Diod-01· clin Sicilia ne d:1 urrniHoarele amănunte: 

,,Eumelos, (regele scit al Bosforului clmHian) fu un adevărat binefă'.că
tor al Bizantinilor, Sinopienilor şu a celor mai multi greci ce locuesc Pontul 
Euxin. El primi pe cei o mie de calatieni, care plecaserii în exil din cauza 
lipsei grâului, pat1·ia lor fiind asediată de Lysirnah şi suferind groaznic din 
pricina împuţinării tuturor celor neces:ire traiului. 1u numai ci\ Eumelo-; 
le-a dat acestor refugiaţi un adăpost sigur, clar le clii rui chiar un oraş und() 
aceştia să se aşeze - cel care a fost numit lllai 1:lrziu, l'soa - ._i le împărţi 
în lotnri teritoriul lui rural". 

După mai multe campanii aspre, Scylhia. Minor a intrat in stăpânfrea 
regelui macedonean, Lysimach. 

Memnon din Hera.cleea, care s-a ocupat ele dominaţia macedoneanii. 
în Scyt-i.a Minor, ne dă informaţia că în anul 292 înainte de Chr., regele Ly,:;j. 
mach, ajutat de oraşele greceşti pontice, - intre care şi de Heracleea., ·ale 
crirei trupe, comandate de Clearc, au luat parte la expediţia fiicuti:'L dincolo 

1\ DIODOR DE SICILE, ed. Curtius et Fischer (Teuberer, 1906, T. V,
XIX 73). 

www.ziuaconstanta.ro



VII. Romulus Seişanu. - ,,Dobrogea", 

-

Vaporul S. M. R. ,,Regele Carol I" eşind din portul Constanţa în cursă spre Constantinopol 

www.ziuaconstanta.ro



www.ziuaconstanta.ro



113 

ele Dunăre, - a fosţ înviµs şi luat prizonier; dar, apoi, a fost eliberat dţl.ro;ypr{Le, 
Geţilor, Drom1.chaites (sau Dr9chimete). Regele Lysimach fusese ad�,. -ca
prizonier, î.n cetatea-capitală a Geţilor, d.re era situată; pe Dunăre, ap:?Mijf�1 

de vărsarea acestui fluviu în mare, - probabil unde ar fi Chilia basa1:lt,beani'i. 
de azi.' , .:d !)b ists 

C� t. M . ., . .  
S h . . . ,1 sI.s..,,sn at 1mp acel!lonenn au ocupat cyt ia Minor, Tom1s s."-a ou-

curat de oarecare independenţă - de oarece a păstrat drept�7:f'Ia'irJ'J
bate monedă. (Pick-Regling, I)ie antiken Munzen von Dacie.1; .,,u. 
M oesie11, 1 2, 1, p. 590). 

· ·- ' ,s,gfo.,�

In anul 280 înainte de Chr. - un an după moartea i�\:l:�: 
�ach ---:- au nă

:7
ă!it Ce!fii în _Dobrog:a, _ care după c�. bătur� ·:P�Hf� 

ş1 Traci, cuceqra toata Tracta. Dupa caderea putern macedoaene şf 
i�sţalar_ea nouilor �tăpâ_ni, Celţii, ,colonile greceşti au ţ_r�,{�Pm
vremuri grele, dar m masura p0sibilului, s-au ajutat unele pe altele. 

Dominatia celtică a fost efemeră. Getii si Tracii după ce au
gonit pe intru.'şi, au reintrat în· stăpânirea t�rit�riilor lor: N'a trecut 
însă mult şi un alt neam barbar de origină germanică, s-a' pogorât 
dela Vistula spre Dunăre - Bastarnii - şi după ce au, ocupat intreg 
ţinutul dintre Carpaţii-Moldovei şi Nistru, au trecut Dunărea şi s-au 
instalat la, gurile acestui fluviu. Geţii - după Justin � i-a respins 
pe Bastarni, dincolo de Dunăre, de câteva ori, dar au sfârşit _prin a 
fi învinşi. Bastarnii stabiliţi în împrejurimile şi în insulele Deltei, 
s-au mai numit şi Peucini.

, ROMANU IN SCYTHIA MINOR (Dobrogea). 

Un geperal roman eşit di� ple.be, aar .care a dovedit calităţi 
excepţionale de comandant, Licinius Lucullus, _,,.. considerat de câţi
va istorici �n soi de Napoleon· al antichităţii, - a întreprins în anii 
72-71 înainte de Chr., o expediţie împotriva „barbarilor" din dreapta
Dunărei. Eşit învingător din acest război, 1) Licin.ius Lucullus a a
nunţat Roma, că Scythia dintre Dunăre şi M. Neagră, este sub ·stă
pâni:_ea sa. ,l.U:llli"ii 

Provincia aceasta n'a fost însă' cucer;ită definitiv de __ � 
decât după multe războae împotriva Daco-Geţilor. . �E�1:b �.ib 

Ce interese au avut Romanii ,ca să facă atâtea războae.,_,�,m:n;i. 
cucerirea Scythiei Minor? ·) s:t.sm'Is

, Să fi urmărit oare stăpânitorii lumei civilizate di!)- aceif!tip.ti�lf, 
o politică cunoscută sub numele de imperialism, dictată· nî!!lnai de
simpla dorinţă de. a cuceri noui teritorii ? 

· .sq. s:l'ni:t

· Istoricul eng�ez, Wells, simpiist şi lipsit de obiecti-ltiti,!e;6�
formulat un soi de rechizitor. împotriva politicei de expansiti.�e ţ�Y
manilor, care n'ar fi avut nici· ţel bine· determinat, nici conti'iun'\�: 
„Dintre toate imperiile - scrie Wells - acesta (imp. romanl_a fost 

. 
. 

p , . ·+ j (� . 1) E�1ţropi:us, yr, _10: ,.inde m11-ltas sup1·_a oni�on p�si� s,. qwilat_e-"
((aressiis est. lllic Apoilonia-m everţit; .CaUat1-n, Pqrthelovoli-n1, ff·t1Y.1X� .�
trum, Burziaonem cepit; beiloqiie r:o,n/'ecto, Jl.oman rediit''. . . .h,, (& 

Rom11ltts Sei,rnm°l. - ,,Dobrogea". 8 
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cel mai ignorant, cel mai lipsit de imaginaţie. El n'a ştiut să prevadă 
nimic" ') ... 

Cu asemenea consideraţiuni nu se poate defini politica unui 
stat de importanţa celui roman. Vom încerca să schiţăm, în linii ge
neral,e, politica Romanilor, la Dunăre, - politică, care a condus la 
cucerirea Scythiei Minor şi apoi a Daciei. 

In primul rând, să urmărim succesiunea evenimentelor, în le: 
gătură cu subiectul nostru, de oarece din modul cum s-au desfăşurat 
aceste evenimente, se va desprinde· luminos, politica pozitivă, prevă
zătoare, tenace şi caracterizată prin continuitate, urmată de Romani în 
părţile dunărene şi ale Mărei Negre. 

Sub regele Daco-Geţilor Byrebista, (Boirebista, Burobostes, 
sau Berebista), o armată romană, comandată de generalul Cornelius 

Ryrebista regele Geto-Dacilor 

Fucus, fusese bătută, în Scythia Minor, în apropiere de actualul sat 
Adamclissi din jud. Constanţa. Byrebista, care stăpânea şi pe Geţii 
din dreapta Dunării, ajunsese spaima Romanilor. După cele scrise de 
Strabon şi Cassius 2) acest rege temut de Roma, putea să ridice o 
armată de 200.000 de oameni, în caz de nevoe, dar cu cea mai mare 
uşurinţă 40.000 de oameni. 

Iuliu Cezar, care îşi da seama, nu numai de pericolul ce-l pre
zinta pentru imperiul roman, existenţa puternicului stat daco-get, 
dar şi de importanţa liniei Dunărei, a pregătit o mare expeditie : o 
flotă romană primise ordinul să pornească pe Dunăre şi să pu�ă stă
pânire pe ambele maluri, ca şi pe gurile marelui fluviu. 3). 

1) G. Wells, Trad. Esquisse de l'Hisloire Universelle, p. 243, 244.
2) Strabon, ·lib. VII, cap. 30ft, 305. edit. Coray. Dion Cassills, Ist. Rom.

libr. XXXVIII, cap. 10. ed. Gros. Tom. III, p. 327. 
3) Appian, C. II, 110. - !llyrie. 13, 22, 23.
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Iuliu Cezar urmărea, aşa dar, dominaţia gurilor Dunării şi
a marelui fluviu daco-getic, precum şi aceea a ţinuturilor învecinate. 

Nu putea exista siguranţă la N., atâta timp cât „barbarii
°

", pu
teau trece cu uşurinţă Dunărea în provinciile înfloritoare romane 
dela S. 

Asasinarea lui Iuliu Cezar (în anul 43 înainte de Chr.) a oprit 
executarea expediţiei proectate, dar urmaşii fostului dictator au cău
tat să ajungă la gurile Dunării. 

După Iuliu Cezar, a fost asasinat şi adversarul acestuia, By
rebista, în timpul unei răscoale. 

După moartea regelui Byrebista ,Daco-Geţia s-a împărţit în 
trei regate conduse de regii Olore, sau Rol II, Dabige şi Ziraxa.

Caius, fratele lui Antoniu, în calitate de guvernator al Mace
doniei a condus o expediţie împotriva Daco-Geţilor din Scythia Mi
nor. Legiunile romane, comandate de Caius, au pătruns în această 
provincie, dar au suferit o cumplită înfrângere, la Histria.

Pentru Romani, înfrângerea dela Histria, a fost un dezastru. 
Numeroase arme, drapele, aquile, insigne militare, au fost luate depe 
câmpul de luptă şi transportate de învingători, în cetăţile Histria şi 
Genucla 1). 

După bătălia dela Actium, împăratul August a dat ordin gene
ralului Marc Licinius Crassus, guvernatorul Macedoniei, să atace pe 
Da::ii, cari trecuseră Balcanii şi năvăliseră în Tracia Dentelaţilor 
(anul 29 înainte de Chr,) Dacii şi Geţii, fiind· de astădată dezbinaţi, 
co!llandantul expediţiei romane, a profitat de această situaţie şi a a
tras de partea Romei pe unul din regii Geţilor, Rol, sau Orole. Le
giunile romane au fost comandate de Crassus şi de Domitius. Cel din 
urmă purta d'asupra cascei sale o torţă aprinsă, în cât capul său pă
rea încins de limbi de foc (,,foculum gerens super cassidem, susci
tatam motu corporis flammam, velut ardenti capite, fundebat ... ") O 
parte din Geţi au trecut Dunărea, în Dobrogea, împotriva lui Ziraxa,
regele Geţilor din această parte, care era aliat cu Mysii şi cu Bastar
nii conduşi de regele lor, Deldon 2). 

O luptă crâncenă se angajează în faţa cetăţei Genucla, - cea 
mai puternică din întreaga Daco-<.eţia. 

In interiorul acestei falnice cetăţi erau depuse trofeele romane 
luate de Daco-Geti în bătălia de la Histria, din care generalul Caius 
a eşit învins. Un' argument mai mult în discursurile înflăcărate ale 
ofiţerilor romani ca să aţâţe furia legionarilor împotriva „barbarilor" 
ce umiliser� Roma ! 

Lupta, foarte sângeroasă, a durat câteva zile. 
Crassus ucide cu mâna sa pe regele Bastarnilor, Deldon. 

1) Dion Cassi-us, libr. LI, cap. 22. Tom. VII, p. 183.
2) Flor. Histor. Roman. IV. 12. - Dion Cass. Histor Libr. LI, cap. 24.
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Cetatea Genucla cade în stăpânirea Romanilor şi regele Geţi
lor, Ziraxa, scapă prin fugă, peste Dunăre, în Scythia cea mare.

Crassus, întovărăşit de regele get, Role, sau Orole, aliatul Ro
manilor, intră triumfător în Roma. 1). August a vrut să dea pe fiicai
sa, Iulia, de soţie, regelui get, Cotison, sau să ia el de soţie pe fiica 
acestui rege "). 

Cu toate acestea August n'a găsit momentul prielnic pentru
anexarea Scythiei Minor şi a Traciei. El a încredinţat aceste ţinuturi
,,supuse'' lui qnor regi, clienţi ai Romei. Politica romană a trecut, tot- · 
deauna, prin mai multe etape. August s-a mulţumit să controleze cu
flota sa lVI. ];>ontică şi Dunărea şi să supravegheze de-aproape mişcă-
rile Daco-Geţilor şi a celorlalte popoare, sau triburi, depe lângă Du
năre. Când Ovidiu, a fost trimis În· surghiun-, la Tomi (Constanţa), el 
a găsit Scythia Minor, stăpânită, în interior de· Geţi ; neliniştită, des.,
de repetatele incursiuni ale „barbarilor", care veneau de peste Du
năre, mai cu seamă iarna când fluviul era îngheţat şi flota romană 
era imobilizată, în staţiunile sale de adăpost, cu toate că provincia
era „supusă lui August".

Ce se petrecea în Dobrogea scytică, iarna, când barbarii de. 
dincolo de Dunăre treceau cu uşurinţă fluviul pe ghiaţă ? Iată ce 
povesteşte Ovidiu : 

„Atuncea dar, cand Pontul şi Dunărna spmmlncli:i 
De iarnă 'îmbrăţişate prind peli(.ă ele ghiaţă, 
P'a Istrului lucioasă şi măturată cale, 
Călări pe cai sălbateci vrăşmaşii vin încoace, 
Vestind a lor sosire săgeţile, ce sboarii, 
Şi rămânând drept urmă pământul despuiat ! 
Ţăranii fug departe, lăsând câmpia pradă 
Şi barbarul răpeşte puţina-i avuţie ; 
'Tot ce-a putut să strângă săteanul prin sudoare : 
Şi carele şi turme şi sărăcia toată ! 
Apoi, pe iobi ii leagă cu mâinile la spate ... 
Se duc, se duc sărmanii, privind cu disperare 
In urma lor ogoare, ce n'o să le mai va.dă ... 
Şi focul ce se'nalţă din şubrede colibe, 
Căr.i barbarul aprinde, do oară, nimiceşte 
Tot ce nu poate duce, to,t ce nu vrea să ducă ; 
Şi stoluri de victime sucumbă 'sub săgeata 
La vârf încârligată al cărei fit:ir supsese 

' Din ierburi ucigaşe un suc înveninat." 
, (Tristia, Tracl. B. P. Hasdeu). 

Barbarii, temuţi şi fioroşi, erau mai cu sea.rnt't cei de dincolo de Istru 
!_Dunărea)...

,,Asta e ultima ţară ce fuse supusă de Roma... 
,, ... N'aş vrea să tremur de barbari, de care ne desparte âtJar istrul' 

Nici ·cetatea 'Pomi, între zidurile căreia si-a petrecut viata ·sa 
de exilat, Ovidiu, nu era cruţată de barbari. De_s�-ori barbarii apăreau 
la zidurile ei şi încercau să pătrundă înăuntrul cetăţei. Atunci, To-

1) Dion Cassius. libr. LI cp. 24, 26.
2) Sueton� în August, cap. 43.
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mitanii, ·între care se afla şi Ovidiu, organizau rezistenţa şi apăreau, 
inarmaţi, la ziduri. 

Pe timpul acela, Torni era o cetate puternică, ca şi Histria şi 
,era înconjurată pe 1,1scat de ziduri înalte prevăzute cu porţi şi turnuri. 

Poetul roman, pomeneşte cel d'intâi de cetăţile Aegissus de 
lângă Tulcea şi de Troesrnis (Igliţa). Intr'o scrisoare scrisă de Ovi
diu în Torni şi adresată lui C. Pomponius Graecinus, cu prilejul nu-

Ovidiu. (Biblioteca naţională din Paris). 

mirei acestuia ca consul, poetul îl invită să întrebe pe fratele său, 
Flaccus. despre cele ce îndură dânsul în această Scythie „barbară". 
Ovidiu reaminteşte că Flaccus a fost guvernatorul Scythiei Minor 1) 
şi graţie vitejiei sale a luat cetatea Troesmis (Trosmin) de la Ge\i, 
când s-a roşit apele Dunărei (Danubius) cu sângele barbarilor 

,,Praefuit his, Graecine, locis modo Flaccu : et illo, 

Ripa ferox Istri sub duce tuta fuit. 
Hic tenuit Mysas gentes în pace fideli ; 
Hic arcu fisos terruit euse Getas. 
Hic captam Trosmin celeri virtute recepit, 
Infectique fero sanguine Danubium" 

(Ex Ponto. Lib. IV. cri IX . 

Cu mare greutate, o parte din Geţii, Mysii, Bastarnii, Sarmaţii 
şi Sciţii, de la Dunărea de jos, au fost domoliţi de Romani pentru 
câtva timp. Conducătorii acestor războinice neamuri, au cerut, prin 
deputaţiunile lor trimise la Roma, amiciţia Romanilor, care le-a fost 

1) L. Pompo11ius Flaccus a fost consul în anul 17 d. Chr. In calitate de
comandant suprem in :\loeRia, a luat cetatea Troesmis stăpânită de Gaţi în 
.anul 15 d. Chr. 
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icordată. August abia atunci a putut închide templul lui Ianus ; iar 
în .testamentul său a scris aceste rânduri : 

,,Bastarnii, Sciţii, Sarmaţii, care locuesc dincoace de Dunăre şi din
colo de acrst fluviu, regii Hiberborienilor i;;i Mysilor, mi-au trimis deputaţi 
ca· să ceară ::i.miciţia noastră". 

(Inscripţia dela Ancyr.e ( Angora). Exploration archeol, dela Galatie, 
dela Phry.gie, de la Cappadoce et du Pont, executee en 1861 etc. par M. C. 
Pe1:rot, M. E. Guillaume et I. Belbet. Paris, 1863). 

Au.gust, ca şi predecesorii săi, a urmat, deci, ace-eaş politică, 
care tindea .la controlul şi stăpânirea Dunărei-: 

,,Poziţiunea geografică a, Daciei 1 gurile Dunărei, care de secole au aţin
tit cugetările bărba.ţilor politici, desele relaţiuni ale Dacilor cu Sciţii şi Sar-· 
maţii, Germanii având -şi ei ochiul pe Dunăre, - iată cestiuni importante, 
la cari se gândeau Cesar şi August şi cari au dictat această expediţiune· cn
losa,m: Oct:wian a socotit să faci:\. o mi$care imensă. Ochiul sc1'u nu găsr,,a 

, sig'llranţ,ă decât în r,omcmfaarea Dunării ,întregi .... " 1) 
- .. 

Romani�area ţinuturilor Dunăi;ene şi Pontice cerea timp pen
tru reali'zare-a ei şi er<;1. bazată pe ·continuitate. Această politică,' departe 
de a fi avut un caracter romantic, sau aventuros, departe de a fi fost 
dictată de interese trecătoare,· era- în -functie de însăsi consolidarea 
imperiul�i în părţile Europei cţ:ntrale şi o;ientale. 

- ·' .. 

Prin stăpânfrei, gurilor Dunărei şi a ţinutului numit Scythia 
Minor, Romanii" ar fi pus barieră mi';lrelui drum de invazie, în impe-
riul roman oriental, barbarilor. 

Iată ce dicta po1itica de siguranţă şi. de consolidare a imperiu
lui roman. Dar mai erau şi interese importante de ordin economic, 
cari-au impus romanilor, o pGlitică cu obiectivul : Dunărea-Dacia. 

Pe Dunăre se făce,a un comerţ întins. Dacia era bogată în ce�· 
reale· şi în diverse produse animale. Această ţară progresa repede. 
Ori, aceste cereale· şi produse se transportau pe Danăre sau în por

. turile gr·eceşti ale Pontului Euxin din .Scytiia Minor şi de aci erau 
exportate în Orient. De.aceea primul act politic al Romanilor, a fost
acela de a controla Dunărea şi M. Neagră. 

POETUL ROMAN, OVIDIU, LA TOMI. - In timpul, dom
mei împăratului August, pGetul Publius Ovidi (Naso), pe când se 
afla în insula Elba, a. fost înstiintat, că în baza- unui decret de rele- ' · 
gare" ( exilare, fără perâere;- av�rei şi a drepturilor politice):· este 
surghiunit 'din Italia, la 1 Tomi (Co12sţanţa de azi) 2). Nu se qmoaşte 
precis cauza acestei pedepse ; tlar din scrierile lui Ovidiu ar fi vorba 
de chestjuni în strânsă legătur-ă cu moravurile publice ; d,e unele din 
operile sale ,prea libertine şi care. au scandalizat pe atotputernicul 
Cezar_; precum şi de un)ncident neplăc4t petrecut în casa sa . 

. In1 „Tristia" Ovidiu se tângu:şte, de năpasta ce a că2;ut peste
1) Horaţiu şi Dacii, Columna h 1 i Traian, N. 3. Mart. 1877. Bucureşti.
2)'K COCHIA, La relegazionr di O'L'idio ia Torni. Acacl. reale di Napoîi.

XXII, 1902. · , 
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dânsul, şi spune că chiar dacă scrierile sale ar fi contribuit la strică
ciunea moravurilor, oare spectacolele date în Roma şi la care parti-

Monumentul ridicat lui Ovidiu la Constanta (foto. din 1900). 

c1pa şi femei onorabile, ba chiar însuşi Cezarul, nu sunt şi ele prilej 
de destrăbălare şi de păcate ? 
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��:,h:ta 1lh cei opt ani petr�cuţi în acest oraş plin de negustori gr�c1, 
��ft<!şi9tfu barbari, Ovidius a scris Tristia şi Epistolae ex Ponto, -

elegii pline de graţie"şi de melancolie.· 
1 se plângea că trăeşte în mijlocul barbarilor - Bessii, Geţii şi 

sălbati7e, ca�e sunt nedemne de a fi proferate '

; ,,Si quis adhuc istic meminit Nasonis adP.mpii, 
Et superest sine me nomen in urme meum ; 
Subpositum stellis nunqµam tangentibus requor 
Me sciat în media vivere barbarie. 
Sauromatre cingunt, fera gons, Bessique Getaeque 
Quarn non ingenio nomina di�na meo !" 

_ · 
(Tristia, car. III, Elegia X). 

ne dă interesante informaţii privitoare la ţ�nutul Do
din epoca sa (Scythia Minor), ca şi despre qi.oravurile 
populaţiunilo� barbare din aceste părţi. 

„Aşa dar scris imi fuse în Scythia s'ajung 
,,Să văd pămâ.ntul, care sub Ursa Mare zace ... "

După Ovidiu, - ca şi după Romanii din Italia, - Scythi,a 
. e .Istru şi Pontul Euxin era foarte departe, în apropierea ţ�nu. ·polar şi ea era locuită de barbari fioroşi, pe care, dispreţuitor,

atează de Meterea turba.
vidiu, a învăţat limba getă şi a scris poezii în această limb? 
e, diz:i nenorocire s-au pierdut. O căpetenie a Geţilor <!În Do
făcea versuri pe care le cetea poetului latin ! Numele lui O-
a dat unei insule' din lacul Mamaia (Suit-Ghiol). 
oetul roman a murit la Torni, în anul 17 d. Chr. (771 al Ro

timpul domniei îm,păratului Tiberiu. Pe piedestalul statuei 
diu-, din Constanţa 1) · este săpat epitaful scris de însuşi ne

) poet : 
„Hic ego qui 1aceo tenerorum lusor amorurn 
Ingenio perri Na.rn poeta mea 
At tibi qui transis, e sit grave quisquis amasll 
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent". 

ci zac eu, Nasone, cântăreţul dragostelor tintlre, care am perit din 
niului meu ; - şi-tu care treci, oricine ai fi şi iubeşti, să nu,ţi fie 
e : fie ţărâna uşoară lui Nasone). 

1tul de Lîgne, care a călătorit în sudul .Rusiei şi in provinciile rn
·iei, scria, în Iunie 1787, d-nei de Coigny, din oraşul Parthenizze, că
. fi fost „exilat" in acest oraş -- vechiul Parthenion .... 2) • 

. , însuşi Ovidfu spune că a fost surghinuit, la Tomi.

"J.-,A CLAUbIU LA TRAIAN. - După unii istorici, sub 
0
-' ·,�manii au ocupat toate teritoriile mărginite de Dunăre �) ; 

·-iniţiativa ridicărei acestei statui a luat-o Remus Opran, prefectul
jud. Constanţa din anul 1883. Statuea lui Ovidiu - opera sculptorului ita. 
lia.11, Ferrari, -.a fost desvelită, la Constanţa, în August 18�7. 

·<oi ,0:,,. ;},,.Les B.ournains" James Caterly. Tom. I, p. 13-14.l-·--'·i ·") .. Victo1· Chapot, Le Monde Romain·, p. 51. . ; \ 
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iar ,după a1ti istorici, în anul 46 d. Chr. împăratul Claudiu a ocupat 
Scytliia Mi;or şi a instalat'în toate cetăţile acestei provincii: garni-
zoane. . , 

Scythia Minor, ca �i întreaga Tracie, a devenit provincie ro
mană. 

Bustul lmpăratului Traian' 

Bustul descoperit la Ostia. şi aflat azi la muzeul Vaticanului. 

Sub Neron, Scythia Minor s-a bucurat câtva timp de pace„ din
care cauză oraşele s-au putut dezvolta 1).

�) V. Pân·an, Zidul Cetăţei Torni, p: .431. 
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• 
t Acest împărat a înteles şi el că linia Dunărei prezintă o im-

. , 

portanţă deosebită pentru politica orientală a Romei. Iată ce spune 
Victor Chapot : , . . · 

• 
I 

• 

,,Inte1�esul esenţial al in1pe1"iului era sri aper·e căile co1ne1·cial'e către · 
p1"ofunziunile Asiei, uzând de o acţiu11e vie diplomatică; şi la nevoe, militară . 
Afa1·ă de -aceasta, era nefolosito1-- de a î11treţi11e p1·oecte a1n])iţioase la o ase-

I 

-

menea distanţă de baza italiană. ' . . 
In schimb, pent1"u ce dezinter·esa1·ea de 1Jă1�ţile no1·dice ale Pontult,i 

·Euxin, din ca.I·e se poseda partea de sud şi căţr·e ca1·e linia Du11ă1"'ii ofeI·e:3. 
accesul lesnicios? Ne1·on a înconju1"at bucu1·0s întrea,g·ii �1a1·e Neag·1·r1. de o 

, centu1"'ă de pi·ovincii ... " 1) . . , 

' 

, 

Sub slabul şi degeneratul Dorrliţian, - probabil în anul 86 
Moesia a fost împărţită, din punctul de· vedere administrativ, în două 
provincii : superioară şi inferioară. Râul Cibrus (Ţibriţa), afluentul 

.. 

Dunării, era linia de despărţire a celor două Moesii. Cea superioară 
- Prima - cuprindea vechea Dardanie şi zona rivera11ă a Tribalilor;
iar cea inferioară - Secunda - cuprindea Ripa Th'raciae, din care

. făcea parte şi Scythia Minor (Dobrogea). Don1iţian, cu toate că se 

, 

• 

• 

I 

_ intitula ,,dacicus'' şi ,,germanicus'' - plătea tribut Dacilor.� Poziţia 
· Romanilor la Dunăre era iarăşi nesigură din cauza. repetatelor în-

cursiuni ce le făceau Dacii peste Dunăre. Sub Traian· evenimentele
se precipită. Războaele dacice, ale acestui împărat, răstoarnă situaţia

• 

• 

în favoarea Ro1nanilor. Scythia Minor a fost şi ea transformată în
teatru de operaţi uni. - . 

, EXPEDITIA. IMPARATULUI TRAIAN . IN SCYTHIA 
, ... 

MIN01(. - I11 timpul războiului Romanilor împotriva Dacilor, a nă-

• 

vălit in Moesia inferioară numeroase trîburi sarmate. , Impăratul 
'l"'raian in anul 102, a venit în fruntea armatei· sale, în ,,Moesia infe--
rinr'' şi a repu1·tat o strălucită victorie împot�iva barbarilor, în apro
piere de Dunăre, lângă localitatea, care se numeşte azi Adamclisi. 

• 

J ordanes (Getica, c. 18, p. 83) spurie că această victorie a fost 
câştigată de Romani împotriva câtorva triburi de Sar-maţi, în timpul \ 
războaelor dacice, cari năvăliseră în Moesia inferioară (Dobrogea). 

Aurelius Victor (De Caesaribus, 13) ocupându-se de acest eve
niment, relatează că 1·egele Sarmaţilor, Sardon1us, pătrunzând î11

fruntea triburilor sarmate, în Moesia inferioară, a suferit aceeas 
, ' 

soartă ca şi regele Dacilor, Decebal. Eusebiu, c.onfirmă faptele, dar 
în locul Sarmaţilor, el pune pe Sciţi. ţ ,. _ , 

, După Hieronyme, victoria lui Traian, a fost câştigată împotriva
, Dacilor şi a Sci.ţilor, ,,în al patrulea an al domniei marelui împărat 

Traian'' (anul lOZ).. . , 

Cassiodor (Chronica p. 140) fixează evenimentul în vremea con
sulatului lui Candidus- şi Quadratus (anul 105), când ,,Trajanus de 
Dacis et Scythis triumphavit''. . . , 

• 

După Benndorf şi Gr. Tocilescu, barbarii au năvălit din Mol-
dova în Dobrogea, după ce au trecut Dunărea, in anul 105 şi au răscu-
- -

•
-- 1) Viei 01"· ChaJ)ot, Op. cit. 1). 65. ··

•
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lat triburile trace din aceste părţi, împotriva Romanilor. Traian a 
sosit cu garda sa pretoriană după o lungă călătorie pe mare şi a rămas 
în timpul verei în Tracia, spre a asigura provinciile sale împotriva 
incursiunilor barbarilor. Expediţia s-a terminat prin două victorii 
romane : întâia, la Nicopolis (Nicopole de azi) şi a doua, la vallurile 
lui Traian, în apropiere de Dunăre. 

N. Iorga în „Istoria Poporului românesc : 1) 

„Roxolanii înarmaţi' cu lungi săbii îndoite şi arce, înveliţi în strâmte 
!Jlantii. şi in bra.cae cutate, purtând pe capul pletos o căciulă. mică rotundă, 
năvăliră în Dobrogea, de azi. Trebui o luptă mai lungă, mai schimbăcioasă, 
pentru a înfrâna pe b1trbarii bărboşi şi multe biitălii necunoscute, sângeroase 
se dădură lângă „sarmaticele care cu boi'' ... 

Dnpă Teohari Antonescu 2) luptele s-au dat între întâia şi a doua cam
panie din primul război dacic. Venind pe Dunăre cu flota sa, din Moesia, 
împărat.ul Traian a debarcat trupele la Durostorum şi a avut scopul să prin
rtă şi să tae retragerea trupelor inamice, ca;re invadase teritoriul roman. 
„Acest scop al împăratului a fost cu atât mai uşor de atins cu cât barbarii 
pătrunsesră in Moesia cu familiile, căruţele şi cirezile lor de vite pe care le 
transportau cu dânşii .. .'' 

După configuraţia terenului şi datele metopelor trofeului de 
la Adamclissi, legionarii Romani au sosit din spre N. şi pe un teren 
foarte accidentat a avu.t loc lupta sângeroasă, care s-a terminat cu în
frângerea barbarilor. Invingător, împăratul Traian a ridicat un mo
nument pe terenul bătăliei, în amintirea acestui strălucit act de arme. 

J.,ocuitorii oraşului Tomi (Constanţa) după victoria câştigată 
de Romani lângă Dunăre, au bătut o monedă cu efigia împăratului 
Traian, ,,dacicus", pe care se afla �i reprezentarea cilindrică a monu
mentului dela Adamclissi. 

Benndorf spune că metropola Tomis, a bătut această monedă 
ca un omagiu adus bravului împărat roman, care prin expediţia sa 
victorioasă din Moesia inferior, a salvat oraşul şi întregul ţinut roman 
dintre Dunăre şi Marea Neagră de pericolul invaziilor barbarilor. 

După înfrângerea definitivă a popoarelor barbare, Traian a 
întărit paza acestei provincii, stabilind legiunea a V-a Macedonică, la 
Trocsmis (Igliţa), iar legiunea XI-a Claudia la Durostorum (Silistra) 
şi a construit, în apropiere de monumentul ridicat în cinstea zeului 
Ma_rte, oraşul Tropaeum Traiani.

Wincke, care a văz.ut ruinele monumentului dela Adamclissi, 
în 1835, a afirmat că „a găsit pietrele trofeului în cimitirile satelor 
turceşti, părăsite de mai mult timp". După doui ani, mareşalul Molt
ke, comunica despre cele ce a văzut la Adamclissi : ,,E o construc
ţie solidă în piatră, în formă de cupolă ; ea a fost odinioară acoperită 
de relife şi de coloane, ale căror resturi zac risipite în împrejurimi 
pe o mare distanţă". Cine a dis,tnis acest monument ? Probabil Goţii 
când au năvălit în Dobrogea, în sec. III-iea d. Chr. 

1) N. IORGA, ,,Istoria Poporului românesc", Vol. I, p. 53. Buc.1922.
2} TEOIIARI ANTONESCU, Le Tro11bee d'Adamclissi, p. 217. Iassy.

1905. 
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In 1879, prefectul jud. Constanţa, Remus Opran, a găsit monu
:mentul în aceeaş stare lamentabilă, cum a fost ş1 în 1835-1837. 

Cercetările arheologice au început în anul 1890, sub conducerea 
·1ui Gr. Tocilescu.

Otto Benndorf, profesor şi director al Institutului archeologic 
din Viena (mort în 1907), împreună cu architectul Niemann şi dr. M. 
Dreger, a studiat ruinele şi baso-reliefurile monumentului dela 
Adamclissi, în 1896. 

Unul dintre archeologii cei mai însemnaţi germani, Bormann, a 
. spus că acest trofeu „este cel mai important din câte au zidit Roma
..nii afară din Roma". 

Oraşul Tropaeum Traiani (După Or. Tocilescu). 
I 

„Pentru ştiinţă - a scris Ţeohari Antonescu - el are o importantă 
<Axtra-ordinarii el este manifestul unic şi cel mai preţios al unei întregi, pe
rioade artistice din viaţa imperiului roman ; el este închegarea, dacă nu cea 
mai frumoasă, în orice caz, cea mai potrivită a puterei creatoare artistice, 
nu numai a unei părţi din societatea romană într'un timp dat, dar a omeni
rei întregi în vremea atotputerniciei romane. 

Pentru noi, Românii, trofeul mai are o importanţă : el esle simbolul
cd mai ·văd-it al drepturilor noastre peste Dobrogea, pentru că în şirul de re-
7:i.cf e săpate în piatră siă scris mifrturia cea mai ·veridicii, a naţionalităţii noa
stre, care şi aci peste Dunăre, s-a plămădit di?t acelaş aluat daco-roman, din 
care s-a plămădit şi în patria noastră" 1). 

In inscripţia monumentului se precizează numele zeului Marte, căruia i-a 
fost închinat monumentul şi numele împăratului Traian, însă lipsind verbul 
care E!xprimă acţiunea nu ştim precis ce raport este între împărat şi monu
ment (Teohari Antonescu, op. cit.). Cu toate acestea din numeroasele măr
turii ale scriitorilor vechi, monumentul a fost ridicat de Împăratul Traian : 
iar nu, după cum au pretins unii, că Traian şi-a pus numele pe acest n1onu
ment, care a fost ridicat de altul. 

Reliefurile de pe metopele monumentului reprezintă diferitele peripe
tii ale luptei ce s-a dat în împrejurimi: asaltul•cavaleriei; oferta tributului; 

1) Convorb. literare, Trof. de la Adamclissi. An. XL, 1906 p. 349.
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lupta prinoipală ; alocuţiunea ; imaginea ideală a împăratului învingător.-. 
�ub Jorma de statue, ca un simbol al primului război dacic ; defileul prizonie-
rilor. ; precum şi câteva tipuri de barbari : Sciţi, Sarmaţi, Roxalani, Daci. 

După minuţioase cercetări, Gr. Tocilescu şi colaboratorii săi, M. C .. 
Niemann şi Benndorf, au constituit imaginea monumentului roman în · 
,,Monumentul dela Adamclisi", (1895, Viena). 

Pietrele descoperite la Adamclisi au fost aduse in Bucureşti, la mu-
zeul de antichităţi, în loc să fie reconstituit acolo unde a fost înălţat din ordi
nul impăratului Traian ... 

STUDII : GH. TOCILESCU. Monumentul dela Adamclisi, 1896. -
Fouilles et recherches arch., 1900. 

A. FUHTWANGLER „Das Tropaion von Adam l(lissi"' Munchen, 1903.
OTTO BENNDORF, Neues ilber Adamldissi în Oesterr. lahresheft. 1903.
CICHORIUS, Die Reliefs des Den'kmals von Adam Ini.ssi în Phil. El ..

Curt Wachsmuth. Leipzig, 1897; Die romischen Denkmăle1· in der Dobrnd
scha, 1904. 

TEOHARI ANTONESCU, Le Trophee d'Adam_clissi. lassy, 1905. 

Basilica cisternă din cetatea Tropaeum (Adamclissi) 

Zidul dela sud al cisternei cu ·bazinul îngust din această parte. ln fund, pe planul 
de sus, o încăpere care poate să fi fost chilia preotului basilicei. 

ORGANIZAREA MILITARA. - Cea d'intâi grijă a unui cu
ceritor este să asigure mijloacele de apărare teritoriului cucerit, im-. 
puse de situaţia geopolitică. 

In Scytbia Minor - fiind o provincie de_frontieră, - Romanii. 
au trebuit să organizeze o zonă limes. Această zonă era teren militar-
în plinul sens al cuvântului, de oarece armata avea dreptul să dispună 
de toate resursele locale, -· menţi"nându-se:,în:tot· cuppinsul. "Jim.es,,,ului.i 
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un soi de stare de asediu, agravată, după împrejurări; prin dispoziţiile 
luate de guvernator în înţelegere cu comandamentul legiunilor şi al 
flotei moesice. 

Tinutul Dunării se afla sub autoritatea prefectului flotei (pra
efectu; classis Flaviae M oesicae ). Sub Tiberiu se înfiinţase prefec
turi maritime (praefectus orae maritimae). 

Statiuni de pază ale flotei moesice erau la Noviodunum, Salso
via ş. a. ; iar lagăre şi staţiuni militare erau la Durostorum (Silistra), 
Axiopolis, Troesmis (Igliţa), Noviodunum (Isaccea), Talamonio ( ?). 
In Plateypegiis (? ), Gratiana (? ), Aegissus (lângă Tulcea) şi a. 

După Mommsen şi Tocilescu legiunea a V-a a fost însărcinată cu _?aza 
şi apărarea malurilor Dunărei-de-jos. ln secolul al II-iea d. Chr. aceasta le-' 
giune a avut lagărul său principal la Troesrnis (Ir,li_ta). O _inscripţie descoi;>a
rită în ruinele dela Igliţa cuprinde numele Jegatulm Martrns Verus al legr.1-
nei V-a. s·a găsit apoi numeroase alte inscripţii JJe monumentele funerare 
ale foştibr ofiţeri şi sold'aţi, cari au f�cut parte clin această legiune. In 1873 
Mommsen a publicat un ·număr ele 55 de inscripţii descoperite la Troesmis 
(C. I. L. voi. III) dintre care majoritatea se găsesc la Biblioteca naţională din 
Paris ; iar ctlteva, la muzeul de antichităţi din Bucureşti. 11 pietre cu in
scripţii, dela Troesmis, au fost descoperite, în anul 1882, de Gr. Tocilescu şi pe 
care le-a publicat în Millheilunuen ans oslerrrich sub titlul: ,,lnschrif�en 
aus der Dobr11dscha", 1882 . 

. Romanii au organizat, la Troesmis, 2 castre permanente (staliva) 
prevăzute cu turnuri de apărare, ziduri înalte, şanturi adânci şi trei rânduri 
<"le circumvalaţiuni. 

Hestituţiunea fortăl'eţei romane dela sud a fost frtcutit de Bandry. lb
nier crede că fortăreaţa dela N. a fost făcută ele Pomponius Flaccus, care, 
probabil, a functionat, în calitate de legat al kgiunei a V-a. 

In timpul domniei împăratului Marcus Aurelius, sau în sec. II d. Chri
stos, legiunea I-a Italica, care işi avea castra slativa la Novae (lâng::t Şiş
!.ov), a fost strămutată la Troesmis (Igliţa), 1), unde, probabil a staţionat si
multan cu legiunea V Macedonica: (Desjardins, ,,Ann. dell'lnstitute arch." 
1868 pag. 5g nota). 

S'a mai găsit la Igliţa, în ruinele cetătei romane Troesmis, două. in:-;
. cripţii : una, dedicată lui T. Claudius Pompeianus, când acesta era consul 
a doua oară, de către un centurion, care făcea parte din leg. I Italică' şi a, 
d�ma. pe un monument funerar, <iledicati'.i. unui alt centurion din aceeaş Je
grnne. 

In timpul clomn(ei împăratului Comodus s-a ridicat un monument ele 
către ordo 1.'1·oesmensi11.m, dedicat lui P. Vigelius Raius in calitatea sa de 
le.gatus al 1egiunii I Italice, care în acea epocă a staţionat la Troesmis. 

Inscripţia se găseşte în C. I. L. III :r-{. 6183 : 
, ,.P (ublio) Vir,ellio Raţo Plario Sautrni11,o Atilio llraduano Ancidio t.ei·-
tullo ler,(ato) Aug(usti) ordo Troesmen (sium) ex decreta suo". 

După câteva inscripţii se dovedeşte eă în timpul împăraţilor Adrian 
şi Antonin Pius, Troesmis a fost „ranabae" a legiunei a V-a macedoneană, 
dar a avut doui aP.dili; iar după alte inscripţii se dovedeşte ci:'t mai târzi'u, 
a fm:;t rirlicat la rangul de municipiu. Canabae înseamnă baru.ci, colibe, lo
cuinţe, san magazii de lemn. In jurul tuturor lagă.rilor romane, existau as,�
menea ranobae, în care erau autorizaţi să şadă, negustori şi meseriaşi. 

Lagările militare dela Noviodimum, Durostormn, Axiopolis ş. a. aveau 
şi P.]e, în jnrul lor şi pe liniile de comunicaţiuni, asemenea crmaba.e. 

1) După Domaszewski şi Bogdan Filow, între anii 86-101 lag-ărul ieg. 
I Italica a fost la Novae (lângă Siştov), iar cel al leg. V Macedonica, la 
Oescu.s /Ghighen). Leg. V a fost strămutată la Troesmis (Igliţa) şi apoi .,_8 
înfiint:3-t laJ<ărul rlela _Durostorum, unde a fost adusă, sub Traian, leg. XI 
Claudia, dm Germama. 
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După Ptolomeu (III, 10), legiunea, I-a Italică, a staţionat la Durosto
rmn _(Si!istra) ; iar după •Itin. Antonio şi Notitia Dignitatum, in această.
loc:i.htate a fost lagărul legiunei XI Claudia. 

După: studiul lui ·v. Pârvan, Salsovia a fost un loc de pază. la Dunărn, 
sitaat pe înălţimile Beş-Tepe la V. de Mahmudia. 
, 9 _piatră ele mari:noră cu o inscripţie mortuară, a fost descoperită de d.

C. Mo1s1l. la Mahmudia 1J. • 
Din ar:eastă inscripţie reese că exista un lagăr la Salsovia (in cast (ris)

Salsoviensib (ns).) . 
. V. f'.5rvq,n 2) observă că această lnscripţie trebue sii fie· după 1 Martie317 ş1 inarnte de vara anului 323. 

In Tabula Peutingeriană se pomeneşte întâia oară de Salsovia, care 
probabil a fost înfiinţată, ca staţie de pază, pe la începutul sec. al II-lea el. 
Chr. Nrwălind Goţii în Scytia minor, Salsovia a fost distrusă, după înfrâll
gerea lui Valens. 

V. Pârvan remarcă : ,,urmele de lagăr la câţiva km. spre Răsărit <le
Mahmudia, de care vorbeşte Peters 3), nu vor fi în nici-un caz Salsovia, pe lân
gă. altele şi pentru că sunt într'o poziţie prea neapărată şi lăturalnică. Aici
va fi dnt numai un post înainta,t, care rămâne de identificat" 4). 
, Sub urmaşii lui Diocleţian a fost adusă în Scythia Minor, legiunea 
I-a Io·via. la Troesmis şi leg. II-a Herc-ulia, la Noviodunum 5),

O parte din efectivele legiunilor, în special ale cohortelor, se recrutau 
clin Scyl/1ia "IYJinor. dar acest tip de recrutare regională n'a prea dat rez,11-
tate bune din puni.'.tul de �eclere militar. 

Fiecare legi_une păstra autonomia sa şi avea· un număr ele au.xilia
J\ceastăt unitate mixtă, având în cap un legat de legiune, corespundea cu di
vizia modernă. Sub Diocleţian, au fost în Scythia Minor legiuni tip „de fron
tiere", a căror organizaţie erau deosebită de aceea a legiunilor clin interio
rul imperiului. 

Legiunile au contribuit za· cul.tivarea patriotismului regional, la for
marea oraşelor şi a. satelor pe teritoriul lor şi la extensiunea latinismului în 
'POPttlaţie ... Armnta romană, 1)rin legiunile sale. era un principiu de dezvol
tare urbană şi ttn agent de romanizare" 6). Cultura romană a fost propagată 
1:le legiuni. 

Sub Antonini, armatele romane dela Dunăre au fost cu efectivul cel 
mai sporit, fată de celelalte armate. 

Romanii au construit în Scythia minor, tipuri diverse de întrti-ituri: 
castello, loc întărit pentru un mic corp de cavalerie; burgi, întăritură cu 
turnuri, la intervalele dintre staţiunile militare. Zona militară, care <'O

respundea cu teritoriul legatului legiunei respective, era deasemenea forti
ficată cu linii de observaţie şi de rezistentă. Toate oraşele-porturi dela M. 
�eagră şi Dunăre, aveau fortificaţii ( castellum).

Romanii au construit apoi, întărituri sub formă de vallttm, între Du
ni'ire ,:;i M. Neagră, ale căror urme se văd şi azi în regiunea centrală, a Do
brogei. 

Intre Dunăre şi Marea Neagră sunt trei „valuri", cunoscute sub nu
mele de „valurile lui Traian". 

1-ittl „Val" este de piatră şi are două şanţuri; o înălţime de 1 m.,50-2
m. Pe acest val este un zid de 2 m. lărgime construit din piatră cubică. El
are 26 de lagăre.

1) Inscripţia publicată în „Convorbiri literare" An. x:x;xIX, 1905, p.
563 sqq. 

2) Salsovia, Convorbiri Literare, An. XL, 1906, p. 1025.
3} F. Peters, Grundlinien zur Geographie unde Geologie der Do

brudscha, ·pub. în Denkschriften der K. Akad. der \Vissenschaften, in 
Wien math. natur. Classe, 27, 1867. 

' •) V. l;'ânJan op. cit. p. 1921, nota 1. 
5) Vezi şi Filow (E3ogdan), Die legionen der Provinz Moesia von Augus

tus bis· auf Diokletian. Leipzig, 1906. 
8) Viet.or Chapot, op. cit.
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Acest „va]" a fost construit de împăratul Constantin cel J\,Jare. 
Valul începe la 800 m. S. de Con„tan\a. De aci se 1ncli'eapt5, spre V. ; 

,;ste tu.iat de şoseaua Constanţa-Mangalia şi de c. f. între Constanţa--Murfa.
tlar ; pătrunde în valea Carasu şi la 3 km. N. V. ele satul Alacap se întâlneşte 
cu valul al Ii-lea ele pământ. Dela acest punct valul I o ia în direcţi-a N. ; iar 
valul Il în cjirecţiR N. de cel d'int.:\i. Distanta între ambele valuri nu est'ţ3 
mai mare de 20 m. Ele merg aproape paralel, traverseazrt Medgidia şi la, ::3-E 
de Cernavoda se despart, la o distanţi'\ rle 10 km. de acest oraş : valul I ia. ,-Ji
recţia N.-V. ; iar valul II direcţia V. Valul I se sf[irşeşte pe malul Dună
rei, la -i krn. S. V. de Cernavoda. 

Valul 11 (de p.ăm:lnt) are clou[t şan(uri. TniU(in,ea totală dela fundul 
şanţurilor până la creastă : 6 rn. Din distanţă în clistan(i't sunt castre ele pă
mânt. El a fost construit ele împăratul Trnian �i începe la 780 m. S. V. de 

Constanta. trece pe lil.ngă Hasancea; (htLm·cea, :VlurJatlar, Alacap, Megiclia, 
Cernavocla !10 km. spre S. E. de acest ora$) şi "<' sf,1rf'eştc pe maiul Duni1rii, 
la 1500 m K V .  de Cochirleni. 

Valul, 111 are un şanţ şi e lipsit de lagi'u·c. I n.dţimea : J-3 m. EI e iă
i:it de celelalte două valuri, în diferitP puncte. Incepe din Constanţa, trqr:e 
pe Hrngă Hasancea, Ornurcea, Murfatlar (3 km. H.), Diulbiul Mic (3 km. N. 
E.), Endecarachioi. 4 km. S. E. ele Medgidia, unrle e întrerupt; reapare apoi 
pe dealul lizum Bail· şi se impreuni't cu valul Il-lea. la 2 km. E. ele Corhil'
leni. /\cest val - după Gr. Tocilescu - este cP-l rnai vechi. El a fost cons
truit de ha.rbari, înainte de clominaţia romanii în Dobrogea. 

In afară de acesţe trei valuri principale, <,r. Tocilescu a constatat 11r
mele a altor dc,uit : 1) valul dela \'lahia, lung de :t;iOO m. api.irat clP două la
[!ăTe romane /unul la Muwit şi altul la Hasorn); 2) l'a/11/ Juli/a-Nicoliţel, 
lung ele 25 km.'). 

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA. - Până în anul 15 
d. Chr. Scythia Minor a făcut parte din provincia macedoneană ; iar
după acest an, pe la începutul domniei lui Tiberiu a fost cuprinsă în
guve�nământul Moesiei. Cum guvernatorul Moesiei avea reşedinţa
departe de ţinuturile „scitice", el avea un reprezentant în Scythia
Mică, cu atribuţiuni de ordin administrativ şi militar, numit praefcc
tus orae maritimae (prefectul ţărmurilor mării).

In anul 86 d. Chr. Scythia Minor, a făcut parte din provincia 
M oesia secunda. 

Oraşele dispuneau de un teritoriu rural ( territoria). 
Satele (viei) erau gospodărite de primari aleşi pe câţiva ani (ma

gistrati), sau numiţi, şi de un număr de consilieri comunali aleşi pe un 
termen de doui ani (curiales) şi de un sfat sătesc (decurionesj. De 
obicei numai comunele rurale mai mari aveau două categorii de con
silieri - curiales şi decurioncs - pe când cele mici (pagi) aveau un 
primar ajutat de sfetnicii numiţ:i decuriones. Dările comunale erau în
casate de quaestores vicorum (perceptorii săteşti). 

') Au scris despre „Valur·ile lui Traian" von 1\/o//t.-r (1.ettres clu Man�·
chal de :'vloltke sur !'Orient, în scrisoarea clin 2 r-;nernhrie 1837 p. 130-137: 
0011 l,Vinlr,• (D�is Karasu � Thal Zwischen <ler Donau unterhalb Rassowit 
1111d dem Schwartzen Meere bei Kustendschi, Berlin, 1840, p. 179-186); ing. 
francez Ji1lPs Michel (Les Travaux ele defense des nonnins clans la Dobroucl
cha Pub. în „i.\llem. des Antiq. ele France XXV, Jl. 215-258; H.. F. Pel,,r.c:
(Grundlinien zur Geogr. uncl Geol. de1· Dobrnudscha) ; Schuchharclt (Die ro
mischen GrenzwallP in der Dobru/lea, Arch. epigl' . .vlitthoilungen. An. IX p. 
87-113. 1885) ; Gr. Tocilescu, (Fouilles et reche1·clrns arch. en. Houmanie; p.
145-18i).

Cr1.p. lonesc11 (Studiu ifitoric-irnografie ni=<UJJ1·a Dohrop:oi partea I Bu1.
�oe. Geogr. Horn. An. XXXI, N. 2. 1910 p. 79-85. 

' ' 
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V- - Dobrogea pitorească

r--

nomul·us Seişanu,,- ,,Dobrogea" 

Maria, Regina României, pe terasa palatului Său de lângă Salcie Foto «julietta» 
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Comuna rurală (vicus) se compunea din comuna-reşedinţă, 
câteva sate (pagi) şi mai multe villae (,,curţile· 4 proprietarilor de mo-
şii situate pe teritoriul rural al comunei). 

• 
• 

ln localurile primăriilor, pe lângă sălile de audienţă şi de ju-� · 
decată ( auditorium), erau biurourile administrative ale primarilor 
(magistri viei). Fostele canabae. din jurul lagărel<Jr militare .principale 
s-au dezvoltat şi s-au trcţnsforn1at în sate şi apoi în oraşe.

· In fruntea municipiilor erau magistraţii municipali (Duoviri),
ajutaţi de Aediles şi de Quaestores. Cu toate că duoviri erau magis
traţii coloniilor, la romani, pentru municipiile din SCj7thia Minor s-a 
făcut o excepţie. D,upă unele inscripţii se dovedeşte că în . Scytl1ia 
Mi11or magistraţii municipiilor erau duoviri, iar nu quat<>rviri, ca în 

, al te provincii romane 1 )·.

- · CIVILIZAŢIA ROMANA. - .Până la Caracala, Scythia Mi-
� 

,,. 

I 

, 

• 

• 

• • 

• 

\ . 

.. 

. ,. 
• 

noi· a fost o provincie anexată la statul roma.n, în virtutea dreptului
cuceritor-ului de a dispune în mod suveran de te1�itoriul luat în stă- . 
pânire. Locuitorii nu se bucurau de toate drepturile politice şi ci-

• 

- vile, ci puteau să obţină numai civit as sine sulf ragio, sau jus Latii.
Nu se putea acorda depline drepturi politice unei pr,ovincii de cu-

. rând anexate şi a cărei populaţie amestecată, cotnpusă din mai 
multe neamuri străine, nu prezinta cârrnuitor·ilor Romei garanţii su- ·

f iciente de supunere şi de fidelitate. Caracala a acordat a·repturile. 
\ . 

politice şi civile depline, tuturor supuşilor imperiului roman,--deci, 
şi celor din Scythia Minor (Dobrogea). 

· ' Locuitorii unui canabae se numeau : cives romani consisten-
J tes ad canabas. In lagările militare, locuitorii unui canabae, tre-
, -

buiau să fie cetăţeni romani şi să locuiască, perll?,anent, în teritoriul 
lagărului respectiv. (Co·nsistunt ad canabas legjonis). Terenurile de 
eul tură din teritoriile ce aparţineau . lagărilor s-au împărţit, în loturi, 
ve·teranilor, care, odată împroprietăriţi, şi-au construit case. Aşa 
au luat naştere numeroase sate şi câteva oraşe>' Toate aşezările ,,ci-

· vile'' de-alungul Dunărei, au fost ridicate la rangul de ,,municipii''
, pe la sfârşitul sec. II-lea. .

1 

In apropiere de Monumentul militar ridiGat 
Adamclissi) s-a fondat oraşul Tr0paeum Traiani. 

de Traian (la 

• 
• 

· Oraşele principale, ca Histria, Tomi, Durostoru1n, Capidava
. aveau teritorii rurale. Marele sacerdot al provinciei ( sacerdos pro- ' 

vinciae) 
1Moesia inferioară, avea reşedinţa sa la Troesmis, unde se

afla ara. 4. ugusti şi unde se întrunea, anual, conciliul· provincial. 
, Sub infJ.uenţa bi11efăcătoare a celor două c_ivilizaţii -- greacă şi la

tină · Dobrogea a prosperat pe terenul economic şi cultural. A
gricultura, comerţul şi industria au luat avânt. Orăşenii şi sătenii_ 

.. 

' 

• 
. • 

• • 

' 
• 

,. 
. 

• 

• • 

· · 1) Rl:iNIER, Revue a1"ch. n. s. XII, 1865, p. 407 : ,,Moesia inf e1·ioa1·ă şi
Numidia făceau excepţie ; aci, de 01·dina1-- cei d'intfi.i mag·ist1„ati ai munici
r>iilor se num�a11 rluo'l.>i1"i, iar nu quc,to1·1)i'1·i ca în Africa şi în celelalte pro-
vincii ale jmperiului''. . . .. 

• 

• • 

. RcJmulus S eişa1i11,. - ,,Dpb1"'og·ea ''. 

r , . 
. -

• • • • 

• I 
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s-au îmbogăţit. ,,-Barbarii" de odinioară s-au domolit. Roma a che-.
mat la lumină şi la viaţă ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră.

In „Cdatea Ulmetum" (p. 575, 79) V. Pârvan, scrie : 
,,AvântµI .l,uat imediat după. ocupaţia ,militară de această pr0vinci\3 

,,scytică" fu aşa de puternic şi cuceritor, în c,lt numai în timp de două gene
raţii, până pe la 'lCi0--170, găsim întregul tinut inundat cu populaţie roma
nă şi pana în imediata apropiere a oraşelor greceşti dela mare întâmpiniî.m 
coloni romani' aşezaţi alăturej:l, cu Thracii indigeni şi cultivând în bunăJ 
înţelegere cu ei i:ământul J;)obrogei. Am arătat in alt loc (,,Cetatea Trv-.
paeurrl''), cum dela graniţa actuală spre Bulgari� şi până la Tulcea şi Isac
cea, diferitii viei, cu respectivele villae ale marilor proprietari, se tin lanţ, 
atestând o viată rurală 'thraco-romană, organizati:'t chiar -· până la un 
-anume pun,:t - municipal-roman, în territoria cu quinquennales; a că teor
capitală e în vreuna din vechile aşezări dacice, precum erau diferitele
dave ale Do'brog·ei, Ca71'idava, Sucidava, etc., ori ci't!itas Ausdec ... şi altele -
sau în regiones, cu capitala în oraşele greceşti ·- pe latineşte o]Jpida de la
1nare".

I 

· Numărul populaţiei s-a mărit, prin aducerea colonilor romani
şi traci din părţile dela sudui Dunării. 

Majoritatea populaţiei Dobrogei romane o forma Dacii şi 
Bessi. Aceştia din urmă s-au romanizat repede. Bessii, Sarmaţii şi 
Sciţii, au împrumutat nume latine, sau au tradus în latineşte nu-
mele lor. 

Vechile privilegii aţe oraşelor greceşti de pe coasta Mărei 
Negre, au fost confirmate de Romani sau, celor ce n'avţau privi
legji, li s-au acordat şi lor. Despre privilegiile Histrienilor V. Pâr
van, scrie că în anul 5'4, · deleg�ţii Histrienilor s-au prezintat, la 
Tbmi, înaintea legatului împăratului Claudiu, spre a-i cere confir
marea privilegiilor lor. 1). 

„PurJarea Rupusă şi credincioasă a Histrianilor de o parte, vener�ţia 
pe care o aveau Romanii din vremea Imperiului pentru vechile centre de 

" viaţă şi. CliltUri:\, elenică, de afta, eontribue de o potrivă la statornicirea u-nci , 
stări de lucruri cu totul privilegiate peritFu Hlstriani, ajungând astfel să 
mentină apro-apH artificial o înflorire clef'tnl de respectabilă a acestui centru, 
care fără puternicul şi mărinimosul sprijin al Romanilor poate ar fi încel.'1.t 
cu mult înainte de Torni, ori Callatis, a mai reprezenta cu oboare. elenismql 
din· Pontul SH\.ng. Cu atât mai mult aceasta, cu cât natura părea a fi mai 
duşmănoasă cu Histrianii de cfLt cu oricare dintre coloniştii grec.i dela Ma 
rea Vestică, înnisipindu-le toate legătu,rile )June cu Marea şi aprnape închi
zându,-i în mijlocul uscatului" 2). 

N_umele localităţilor şi ale râurilor au fost romanizate. ,,In 
anul 100 - spune V. :Pârvan - aceste nume erau fixate chiar docu
mentar prin hotărniciile· dficiale. Astfel căpă,tăm o nouă dovadă 
despre vechimea şi pu,t,erea romanismului în Scythia minor". S·e ci
tează numele cursurilor de apă, în hotărniciile oficiale romane : 
Piscusculus (Poturul), Turgiculus (Suflarul) ş. a. 

Exista apoi o reţea de staţiuni vamale şi de staţiuni grăni-. 

1)- V. J;?:îrvan, I primordi della civil ta romana alle f oei del Danubio,
p. 193. Roma, Hl21. ' - '

.2) V. P ARV AN, Histria, IV, pag. 579, 47. 
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cereşti de-alungul Dunărei, până la mare. V. Pârvan presupune că 
încă de subt Domiţian, dar, documentat dela începutul domniei lui 
Traian, s-a organizat districtul vamal Ripa Thiaciae, pentru Moe
sia inferioară dela Dimus 1) în aval până la Peuce şi Halmyris.

Romanii au construit, apoi, drumuri între toate localităţile. 
Două aveau caracter internaţional : cel de-alungul Dunărei, dela 
Transmarisca (Turtucaia) ,prin Durostorum (Silistra), Axiopolis 
(lângă Cernavoda), Ca.pidava, Carsium, (Hârşova), Troesmis (Igli-

ţa), Arrubium (Măcin), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (lângă 
Tulcea), la gurile Dunărei şi Marea Neagră şi al douilea, de-alun-

gui coastei M. Negre Odessos (Vama), Dionysopolis (Balcic), 
Callatis (Mangalia), Tomi (Constanţa), Histria, Dunărea-Cherso

nez-Crimeea. 2). 

Lângă Seimenii Mari s-a găsit un stâlp miliar cu o inscripţie din epoca 
lui Septimiu Sever, Caracala şi Geta, al cărui cuprins completat de Gr. 
Florescu, este : 

lmz;(erator) Caes(ar) L Septimius Severus Pius Pertinax Aug(ustus) 
Arab(irus) Adiab( enicus; Parthicus M a:x(imus) tri/J(unicia) pol( estale) V li I 
lm.p( era tor) XI P( ater) p( atriae) et lmp( erator) Cacs( ar) M. Aurel(ius} Anlo-
1i-inu.s Auy(ustus) trib(unicia) pot( estate) li et [1-'. Septimius Geta Caes( ar) 
A.U(l( ustus) r res(ti)luerunt per c. Ovinium Tertullum leg( atum) ( Aug(usto
rum) pr(o) pr(aetore).

Cum st:ilpi miliari cu aceaş inscripţie s-au găsit şi lângă Cernavoda, 
Hâ;rşova şi Peletlia, dovedeşte că in anul 200 d. Chr. marele drum imperial, 
care pornra dela Marcianopolis prin Durostorum, -de-alungul Dunării până 
la Mare şi apoi de aci, de-a.lungul ţărmului Mării iarăşi până> la Marciano
polis,. a fost reparat in întregime 3). 

Aite drumuri imperiale legau Tomi de Axiopolis şi de Carsium. Drumu
rile secunclare (sernitae). stabileau legăturile interioare 'intre toate centrele 
urbane şi r1irale. Un drum imperial trecea prin centrul provinciei: 

Tropaeum Traiani - Zalda,pa (lângă Mircea Vodă} - Ulmetum (Pan
telimonnl-de-sus) - lbida (Slava Rusă) - Noviodunum (Isaccea). 

Noclul'ile importante de drumuri erau în regiunea centrală: Trapaeum 
Traiani, 1/Jida şi Ulmetum. 

Pe lângă construcţiile ataşate staţiunilor poştelor (positiones, civitat-Js, 
miitationes, m.ansiones), mai erau hanuri,. ateliere de reparat trăsurile_ şi 
că.rutele, potcovării. grajduri. 

Torni (Constanţa) în epoca romană, era ·vizitată de călători romani, 
veniţi uin alte părţi, pentru băi. Se cunoaşte numele unuia dintre vizitatorii 

1) Staţiune vamală situată pe Dună.re intre .4.samu,m şi Novae (lângă
Şiştov\, 

2) Fr. Cumont a făcut o comunicare Acad. de Inscripţii din Paris, in
şedinţa dela 20 Iunie 1924, privitoare la o hartă din sec. IlI d. Chr., pictată. 
ele un palmerenian pe o piele şi după care s-a făcut o copie. In această hartă 
sunt indicate în greceşte etapele şi· sunt notate milele drumului internaţion..l 
maritim ce mergea de-alungul coastei M. Ne/lre. Vezi şi O. :rafrali „La Cite

Pontiqu.e de Callatis", Artă si Arc�eologie. :'lll· I_._ Fasc:}· 1927. Bucureşti.
a) ,.Nui descoperire arheologice la Seimenu Mari Gr. Florescu. Bul.

Corn. monumentelor istorice. An. XVII. Fasc. 40. 1924. Craiova. 
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romani: Caius Prastina Messalinils, guvernatornl 1 umidici (1H-14(i el. 
Chr.), cart? a înălţat ·tn acest oraş un &.Har de JJlarmoră geniului Io ului 
(GPnio loci), ca băile să-l tămăduească. 

Iată inscript.ia de pe acest altar : 
Genia 
T,oci 

r:. Prastina 
Mesw.linus 

Leg Au.a Pr. 
Călătoriile pfl mare se făceau, ele obicei, primii va l'U şi vara. Călrttorii 

l.Jogaţl închiriau corăbii. Ovidiu, în drum spre 1'omi (Constanţa), a inchiriftt, 
la J(enchrae (istmul Corintului), corabia Mineri>a, cu care a călătorit pfrnu 
în :1.Ţ1ropiere ele Varna; iar ele aci, a călătorit pe uscat, piină, ln Torni, în
tr.-o căruţă. 

Mithraismul, Cultul Solar şi Creştinismul 

Impăratul Aurelian a instituit oficial cultul lui Sol invictus,
proclamând ca religiune de stat mithraismul latinizat. Conform doc
trinei mithraismului, şeful statului era un monarch, care domnia prin 
gratia divină. 

, La Mahmudia d. C. Moisil a' descoperit o interesantă inscripţie 
pe un mormânt în care se vorbeşte de cultul lui Sol Invinctus.

Trac.lucerra inscripţiei ele µe piatra de morrn:lnt: 
,,Chi]Jul sfântului zeu soare, închinat la 18 Noembrie. Trebue să fie· 

rugat în fiecare an, la a.ceeaş zi, după sacra puruncrL a stăpânilor noşt1·i, 
Augustul Licinius şi C,3sarul I.icinius, cu tămâe, lumini şi libaţiuni ele cătee

' prepos1tul şi vexilaţia aflătoare în lagărul din Snlsovia (in. casl{ris) Salso-
11irnsib(us). Valerius Romulus v. p., ducele, urmând porunca, a adus la în
deplini.re aceasta". 

D. Moisil spune cit piatra a fost zidită la baza unui simulacrum, a lui
Sol Invir.tus. ridicat în lagărul din Salsovia 1). 

După V. Pârvan „inscripţia clin Salsovia e unul din rarile docn-1 
mente, am putea zice unicul document hoti:i.rît.or, întru ce priveşte politicc1. 
reliţ.d"oasii a Impăratului Hăsăritului. Căci creştinismul triurnn'Ltor a distrus 
toate monumentele păgâne ce puteau da lămuriri, mai ales asupra cultului 
cu care el a avut mai mult de luptat, mithraismul şi diferitele culte solare 
în legătură cu el: ,,si qua in agris tem.pla sunl, sine t-nrba ac tumultu di-

n,antur. Bis enim deiectis alq1le sublatis omnis rnrierslit.ione_ rnateria con
sumetnr", porunceau într'un decret clin 10 Julie 399 împăraţii Arcadius şi 
Honorius, etc. 

CeeaC'e e nou în inscripţia ele pe piatra mormântalii descoperită, la 
:\llahmuclia, este „m9dalitatea sacrificiului adus lui Sol cu totul siŢilplu şf 
curat: ture, cereis et -profusionibus. Sacrificiul de vietuitoare, cu vărsare de 
sânge, adus lui Mithras n'are astfel nimic cle-aface cu cel arlus lui Sol. ca.re· 
nu se deosebeşte - extern - întru nimic de cel adus apoi lui 1Chri-sl1ls, în 
bisericile lui" 2). 

La Acpunar s-a descoperit un frumos relief cu zenl J\ililhrus t.anroch
ton1tl. 

In secolul al II-lea a început să se răspândească creştinismul 
în Scytia Minor (Dobrogea). Dobrogea a fost prielnică răspândirei 
creştinismului: 

C. Baronius, în analele sale eclesiastice spune că în Iegill!l1'ile

1) C. Moisil, Convorbiri literare, An. XXXIX 1005, p, 56!î,
2) V. Parvan, Saisovia, Convorbiri literare p. 103/i:.
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lui Traian se găseau i4.000 de crţştini. Moshemii, confirmă că in c.as- . 
trele romane erau mulţi creştini (sec. II d. Chr.) (,,In exercitu ro
mano Chtistianos hand paucos stipendia tum meruise" Moshemii 1). 

Tertulian de-asemenea ne informează că pe la începutul sec
III d. Chr., religia creştină se răspândise în tot cuprinsul imperiului 
roman. 

In Dobrogea a predicat apostolul Andrei. 

,.Din Orienl, creştinismul a venit 1:iai întâi 'in Scythia ( actuala Do
brog,�; nnde av. And1'ei a plantat primele seminţe ale creştinismului şi ras
pdndite mai departe în Dacia lui Decebal de itiscipoli.i lui direcţi, fcipt con
firmat rle tralli/iunile bizantine, de legende, tradi.ţiuni şi 11ractici religioase 
la Bomtini des7rre Ap. Anţ.lrei, transmise din genera/ie fn genera/.ie, ·11rin 
!'ntunericul 1,ea!'llrilor şi ajunse pânii, la noi" 2). 

Propaganda apostolilor creştini trebue să fi fost foarte activă. 
Principiul �utorităţei de stat, slăbise. Nenorocirile ce se abătuse a
tunci asupra imperiului, din pricina năvălirei barbarilor şi a nume
roaselor revolte interne militare, crease o stare de spirit îngrijitoare. 
Lumea a găsit atunci, un refugiu, în basilica creştină. 

Aşa se exp1ică intensificarea persecuţilor creştinilor şi numă
rul mare de „martiri" creştini, sub domnia lui Diocleţian. 

. . In anul 290 au fost martirizaţi la Halmyris (oraş lângă laguna Ha
z1mJ, creştinii E71ictet şi A.stion, în timpul când episcop al Dobrogei era 
Evangelirns s.). La Durostorum (Silistra), a fost ars de viu, pe malul Dunărei, 
in anul 303, 20 oembrie, ora 4 dim., sfântul Dasius, care, fiind soldat cre
-ştin, a refuzat să joace rolul ridicol de „rege al Saturnalelor". Dasius era 
nă cut la A:riopolis (Cernavoda). După Cumont 4) Dasius a fost decapitat 
la A:Liopolis (Cernavoda) la 20 Noembrie 303. V. Pârvan crede ·că Dasius nr 
fi fost episcop la DurostQ.runi. Moaştele acestui sfânt se găsesc la Ancona, în 
Italia. 

In anul 362 Emilian (Aemilianus), iiul prefectului de Durostorurn, 
abbatianu . a fost ars r,e rug, pe malul Dunării, în ziua de 18 Iulie 362. 

(Cronica lui Hieronym, Cronica Pascala, Theodoret, Clro.) Tot la Durosto
!'um au fost decapitati creştinii Iulius, Hesychius, Nicandru, Marcicm, Mar
cus (�larei�), .lfoximus, Daaa, Quintilian, Pasicrate şi Valentin, in timpul 

domniei împăraţilor Diocleţian şi Maximinian. 
După dr. lung, acţiunea apostolică a episcopului roman, Ulfila, s·a· 

manife tat în părţile Dunărei de jos, în Dobrogea de azi : 
,, ... Jerner ist zu nennen das Leben des ehrwilrdiyen Apostels der. Gn

lhen, des Ulfilas, das Bischoff .4uxe1itivs von Dorosterum ( ilistra) vns 
hinterlies und das die wic71ti<teten Aufschliisse yibt iiber Romanenthurn urul 
Germanenthum inden untern Donauliindern wrîhrend des VI. lahrhunderte··. 

UUila, succesorul lui Teofil, a. a zisul episcop al Gotiei, fiind j!onit de 
Atanasie a trecut Dunărea, în Dobrogea, cu o parte din credincioşii c;ăi, intre 
anii 3UJ-3f 5�. 

1) Jloshemii, Iost. hist. eccl.
�) G. J/. Ionescu, • cytiele cunoscute i toricilor şi geograficilor antici

lăţii cu privire specială asupra • · cytbiei :\finor (Dobrogei actuale). Hui. . oe. 
Reg. de Geografie, Anul XXVII. a T_ 2, 19()(;_

�) Le Qufrn, Orien!' Cbristianus, I. p. 1211 ;i urm. 
•) CumQnt, Analecta Eollaodiana. XVI, 1 97. 
1-) Fr. Kaufmann, Aus des chule des "\Vulfila, Auxenti Doro. teren„is 

"JJi,,fola de fide, vita et orbitu Wulfilae. tras!'Jfmrg-, 1899. 
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Impăratul Const, Porphirogenetul (sec. X d,. Chr.) spune că la Trans
marisca (Turtucaia) a fost în vremurile vechi o episcopie creştină 1). 

La Pantellrnonul-de-Sus - vechiul Ulmetum -- s-a descoperit docu-
mente creştine dm anul 400. 

La Tomi (Constanţaj au propovădllit faimoşii „călugări sciţi", care· 
aveau idei deosebite relative la cultul şi doctrina creştină. , 

In acest îmfloritor ora.ş a. fost reşedinţa episcopiei Tomitane. Sunt ci
taţi ca episcopi ai· Tomisului :_ Bretanion (sec. IV), care, în timpul când îm
păratul Valens se afla în biserica episcopală, a refuzat să slujească de 0arece 
împăratul era partizanul arianismului şi urmat de toţi credincioşii, a sl 11jit 
într'o altă biserică; Gerontiu, care a luat parte la conciliul ecumenic din Con
stantinopol din. anul 381 (CJerontius Tomensis, numit şi Terentius, Episcop1Ls· 
Sc'ythiae); Th€stjm (393-400) ; Timoteu. ; Ioan; Alexandru, ( Alexan.de1· reue
rer1dissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae) Thestim 
II (Thestim11s humil'is Scythip,e reaionis episcopus, 458); Paternus (Pat�rnus 
misericordia Dei, episcopus prov. Scythiae); Valentinian ş. a. 2) 

La, Adamclissi, s'a descoperit ruinele a 5 bi.serici vechi qreştine, din
tre caţe 3 c·u trei năvi şi 2 cu o singură navă. Sub cele cu trei năvi' �e, află, 
o ba.siliră bizantină cu o navă transversală în fata :absidei. Una din ace,ste
biserfcî pare a fi fost episcopală (ba.1ilica urbana). Episcopul Theodorus, care·
a semnat .,Epi.scvrn,1s 1'roµaeo1'um" şi a luat y1arte la condliul al treilea rte·
la F.fez din anul 787, a fost din oraşul Tropaeum din Dobrogea, iar n11,'
după cum s-a spus, din Calabria 3). 

BARBARII 

Impinşi de alte popoare, din Asia, barbarii, după ce au stat 
?tva timp în părţile Rusiei şi Poloniei de azi, s-au apropiat de gurile 
Dunării şi prin Dobrogea, s-au_coborît în peninsula balcanică. Intre sec. 
I.IJ-IV, ,când -populaţia traco-bessică din Scythia Minor (Dobrogea}
se· romanizaze complet şi provincia aceasta se bucura de toate bine-·
facerile civilizaţiei latine, au apărut barbarii. Cei d'intâi barbari, care-

au pătrunş în Dobrogea au fost Goţii.
In secolul al IIl-lea d. Chr, Goţii - neam germanic - cobo

râţi de la Nord, după ce au atins linia Dunărei, in apropiere de gurile 
sale, au pătruns în !lobrogea. Ei au jefuit mai cu seamă oraşele-por
turi ale Mărei Negre. In anul 238 Histria a fost în. parte dărâmată 
de Goţi. 4), 

In anul 251, Goţii au trecut iarăşi prin Dobrogea şi s-au cobo
rât până la Filipopoli, de unde au fost respinşi de Romani, şi alungaţi 
în Basarabia. · 

I 

Intre anii 268-270, Goţii au pornit de lângă Nistru însoţiţi. 
qe Sciţi, Eruli şi Peucini, ,,în total 320.000 de oameni pe 6.000 tle va<;e· 

1) ,,ln eadem eparhia, scilicet Hat!mimontis, habet metropolis !Ylarcia
nopolis sub se urbes aut episcopos quinque, Rhoclostoli, Transmariscornm · 
Novorum, Zecedeporum, Scariae'·'. - De cerim"oniis aulae Byzantinae II. 54. 

2) Le Quien, Oriens �hristianus.
3) Auf der Trumme1·n von Salona, Ein. Abstecher nacl], Dalmati.en von.

Raymund Netzhammer Q. S. B. Erz!ibschof. Brunn, 1907. - Aus' Rumanien. 
1919, 

4) Din vita Maximi et Balbini 16, 3,: st1,b his pugnatum est a CarpiS'
contro. !Yloesis, fuit et Scythiei belli principium, fuit et 1-IISTIAE exci.dium eoi 
tempore, 1ll antem Dexippus dicit, Histricae civilatis". 
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şi au atacat oraşul Tomi"' :) (Constanţa). După Rappaport, 2) Goţii 
au trecut şi Dunărea cu trupele lor, atacând, pe uscat, Tomi. Cu alte 
cuvinte o acţiune combinaţă pe mare şi pe uscat împotriva oraşului 
Tomi. Cum se explică faptul· că, de astă dată, Histria a fost ocolită 
de Goţi ? E greu de presupus că falnica cetate grecească, să fi fost 
complet nimicită, de Goţi în prima lor expediţie. V. Pârvan dă urmă
toarea explicaţie : în epoca aceea gur� golfului, în care era aşezată 
Histria, nu permitea o bună debarcare, din cauza formărei unui cor
don iitoral şi de aceea Goţii s-au coborât, direct, spre Torni. 

Nu era apoi nevoe de forţe atât de considerabile - 320.000

de oameni pe 6000 de vase, după povestirea lui Zossim - ca Goţii să 
atace cetatea Torni ... Cifrele sunt mult exagerate. 

Tomitanii au .luat măsuri de apărare. Zidurile puternice ale 
Tomisului au oferit o bună apărare împotriva atacurilor Goţilor 
(Zosim). 

Alungaţi de Goţii din Moldova, Carpii s-au coborât şi ei spre 
sud şi în anul 295 au fost autorizaţi de împăratul Diocleţian să se sta
bilească peste Dunăie, în Moesia inferioară. Ammianus Marcellinus, 
pomeneşte un vicus Carporurn în părţile Dunărei de jos (probabil re-
giunea Durostorum). 

Goţii pătrund iarăşi în Dobrogea în anul 314, dar sunt respinşi 
în anul următor. Constantin-cel-Mare, după ce a reconstruit oraşul 
Tropaeum, a întărit unele cetăţi din Dobrogea şi linia de apărare 

Axiopolis (Cernavoda) - Tomi (Constanţa). Pacea încheiată cu Go
ţii de împăratul Constantin-cel-Mare în anul 332 a durat 33 de ani. 
In anul 365 pacea s-a rupt prin amestecul căpeteniei lor, Atanaric, în 
lqptele interne din imperiul roman, dintre generalii 'Procopius şi Va
lens. Goţii lui Atanaric, trecând de partea lui Procopius, generalul 
Valens, învingând pe rivalul său, a căutat să se răzbune împotriva lui 
Atanaric. El a trecut Dunărea, pe la Transmarisca (Turtucaia) -
Daphne (Olteniţa), în anul 367 - şi a alungat pe 'Goţii din Muntenia, 
spre N. Dar, pericolul gotic nu era înlăturat. Impăratul Valens, în 
vederea unei mari expediţii împotriva Goţilor, a venit în anul 369, 
la Marcianopolis (Pravadia) şi a dat ordin să se repare toate 
fortăreţele dela Dunăre ; să se întărească garnizoanele din Dobrogea 
şi să se construiască magazii pentru depozitarea grânelor şi a ar
melor. 3) 

Goţii au fost bătuţi lângă Ad Salices, - duP,ă Ammianus 
Marcellinus lupta Romanilor cu Goţii s-a dat prope oppidum Salices. 
Impăratul Valens a construit un pod peste Dunăre, lângă Noviodu
num (Isaccea), ca să izbească pe Goţi, în propria lor ţară, de peste 
Dunăre. 

1) Zossi-m, ed. Mendelsohn I, 42ţ.
2) Ha·ppaport, Die Einfălle der Goten in das romische Reich bis auf

Konstantin. Leipzig, 1899. 
3) Lebeau, Hist. au Bas-Empire, Vol. III.
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I-Iasdeu spune : 

· �,Intre anii 367-369 împă1·atul Valens, voind să. izbească pe Goţi Un

propria lor tară, face un pod peste Dunăre . 
· In ce loc anume?

• 

• 

I 

, 

• 

• j 

' 

Lâng·ă oraşul 1Vov·iodu11, sau N ovietu.n, ca1·e, clt1JJă. 11na.11in1a mrL1·tuI·ie
a lui Ptolomeu, a Tablei Peuti11ge1"iane, a Itine1·a1·ului lui Antoni11, a Notiţei 

• 

,,Dignitatu1n'', a lui P1--oco1)iu, a CQdicelui Teoclosian etc. se afla lâ11gu., ac-

• 

• 

tuala lsaltce, adecă în faţ.a Basa1"abiei'' 1).

S c h aff a1·i.l;,, V ebe1" llie AlJl{llnft de1„ Sla ,ve11 11ctcl1 Sttr·o,viecl{i, Of en, 19�8,
p. 116-·-117:

:,Ptolemaeus ist de1"' e1"st� Sch:i"iftstelle1·, clei· u11s cle11 Name11 de1· Staclt
· N n1.>iad.it.1iu1n, aufbewah1·t hat. Nach sei11er g·enane11 Besti1111nung· lag de1„ l)1·t

g·e1"acle a11 de1" Stelle, wo sich de1" Iste1„st1"orr1 z11 tl1eile11 ,t11f ăng·t. Die Tabula 
Peutin g·e1·iana entfe1·11t den 01"t. 26 1"bn1. odei· 5 ½ g·eog·1·. l\tll. von A'J'?lbiu11i 
u11d 41 1"om. odei" 81/5 geog·1·. 1\111. von Slaso·v·ict. l)as Itine1·a1·ium 1\ntoni11i
ful11"t es ebe11falls auf de1"selben St.1"as�e a1l, uncl gibt als clie năchsten Oe1�te:i; 

• 

Di11ig··uttia am .h�i11flusse des P1"ut mit 20 1"bm. ocle1· 4 g·eog·1·. J\11. und Aegiss·tlS 
r11it 24- l"ăm. ocle1" 4, 4/5 g·eog·1". Ml. a11. Die Notitia Dig·r1ttatun1 lmJ>. ve1·leg·t hie
l1e1" die Leg·io I. Jovia. Nacl1 Amm. Ma1·cellinl1s schlt1g· clei· Gene1·al des J(. 
v·a1e11s J1ei demselben ei11e Schiffbrucke auî seine.rn Z·t1g·e g·egen clie g·othis
chen G1·euihl1n.g·i : Pe1· N ovidunu1n, navib·us c1d lJ'lt11,s 11iitte1icl1t111 c1rmneni 
c· 011,-?1,exis, JJe1·1·u1Jto ba1· ba1·ico c 01iti1i1tatis iti 11e-1·i b u,i.; lo 11 ui il s ll g e1il its G1·e·n.
th it 1ig os ctg(!r·es .')us est. XXVII 5'', etc .

. � Despr·e aceeaş campanie a lui Valens, N. Io1·g·a SJ)t1ne : ,., Valens dovedi 
· m11ltă stăruinţă în pedepsi1"ea Goţilo1"1 deşi ei <.�e1"ură ele mai multe 01„i ier-· 

ta1"e, pace şi obici11uitele com'me1·cia : cam1)ania ţinu tx·ei ani, în care tirr1p se
· . sta.bili1"ă ca.1�tieJ·e de ia1"nă la Marcia11opolis. Odată fluviul e · trecut - ca rle

obicei în luptele eu Goţii - în pa1"tea de jos, la cetatea Daph11e 2), a do11:1
oa1·ă în a1Jropiere de N oviodunum, un mic post ele g·1·a11iţă .• 

• 

\ 

• 

• 

,I 

• 

,, In �fâ1"şit, după ce se arseră în zadar sat�, după ce se puse p1"eţ pe 
capete de barbaI'i şi se târâ1"ă în captivitate familii de duşmani, se mai oferi 

încă. şi prilej JJent1"u o luptă şi căpetenia învi11să, ,,juclelo'' Athana1„ic, veni 
pe o insillă de la gv,1·ile Dună1·ei pent1·11, a întă1·i 7)1·i11 j i1,1·ărnâ·nl 'l.l'fl, nou t1·ci
tat; încă odată Dună1�ea fu hotă1·âtă ca g1·aniţă'' 3).

, 

• 

' Pacea nu a tinut mult. Impinsi de Huni, care îsi făcură aparitia 
' ' , ' 

·. la Nistru, în primăvara anului 376 un prim grup de 35.000 sau 40.000

• 

• 

• 

t 

t 

• 
de Goţi, după evaluările cele mai moderate, au trecut Dunărea, pro
babil în faţa Silist·re1, nu fără să fi cerut, de, formă, îrnpăratului Va-

. lens, intrarea în teritoriul roman, sub titlul de ,,federaţi''. Dar, după t 

· ' aceea Gotii au ·năvălit în massă în Moesia inferioară si au bătut tru-
� , 

, 

I 

,., 

1 pele romane la sfârşituţ anului 376, la Marcianopolis (Pravadia)., în 
apropiere de Varna şi după aceea, aproape de Adria,nopol, la 9 Au
gust 378. Bătuţi de generalul Teodosiu, (anul 379), Goţii au fost sf-

1

1iţi să se rţtragă în Moesia inferioară şi prin tratatul din anul 382, . , 
Goţii s-au angajat că vor staţiona, în aceste părţi, 1 în calitate de · 

I 
' 

,,federati''- cu obligatia să furnizeze imperiului roman, - ca si ceilalti 
, ' ' ' 

federaţi, - contingentele de soldaţi, în schimb11l unui ,,tribut'' văr-
sat anual şef ului lor de guverpul din Constantinopol. 4) _ •

• 

1) B. P. Hasdeu, Goţii şi Gepizii în Dacia'', ,,Colum·ria lui T1·ai�n'' Apr.
·· . 1877, N. 4. Buc. p. 155-156.

• 
� 

2) Spa·nţov� în faţa Turtucaiei de azi, pe malul OJ)US al Du11ărei. ·

• 

• 

3) N. Iorga, Isto1·ia Poporului Românesc, p. 86-87. Arnmianus 'lvlarcel
linus, IV, V; Zosim; Gr. Tocilescu, Inschr. aus der Dobrudscha, p. 49.

4) Louis Hcilplien, Les Barba1·es, Des grandes invasions at1x conque
tes Tu1"ques du XI-e siecle. Paris, 1926, p. 14, 15. 
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Acesta era sistemul adoptat de cârmuitorii romani,_ ca să do-
molească pe barbari. 

Sub împăratul Teodosiu I, un rest din Goţii stabiliţi în Ba
sarabia de sud, au trecut Dunărea, pe la gurile ei, în Dobrogea. 1)

Zosim (IV, 35) de-asemenea confirmă trecerea Goţilor în acea-
stă epocă pe la gurile Dunării. _ · . .

• 
• 

I 

. Tom.ita11ii, sub concluce1·ea lui Ge1�0-ntiu.s, (anul 386) au luptat î1npo-

t 

• 

t1·1va uno1" cete de ba1"ba1·i, în afa1"ă întăriturilor cetăţei - după cum pove-
st.eşte Zosirr1. Aceşti ]Ja1·ba.1"i a1" fi fost ,,federaţi'' ai impe1"iului .. Reese din 
:povestirea l11i Zosi1n că ba1"barii bătuţi de Ge1·ontius, s-au 1·efug·iat într'o 
l,as·ilica ext1·a'mu1·a·1ia, ca1·e ar fi fost clădită di11colo şi în apropie1"ea întă.-

1·ituril0r cetăţei T 0111-l. Cine er·au aceşti barbari? De sigu1" că' e1--au Goţii, cari 
tI·ecuse1"ă d.in Basa1·abia în Dobrogea. Zidu1·ile cetăţii ,1'omi au fost întărite 
sub împăratul Ana.stasius (491-518). 

Acelaş împr11"at a1-- fi 1·estaurat şi Histria, împotriva g·eneralului got, 
\1italianus, un om mic şi POGit, ca1·e exe1--cita dictatu1"a� în Dobrogea. · Istoric·ul g·1·ec, I aa11.-r1,P,s I }.1_ntioc he·n.us oc11pându-se de luptele date <le
biza.ntini. î1npotriva lui Vitalianus din Dobrog·ea, spune c�t 1Jri11cipala lui
fortă1"eaţă era Ac1·es Castelluni (Caliacra). 

Walafridus St1"abo 2) pomeneşte de o colonie a Goţilo1" în Dobrog·ea 
î11 sec. IX d. Chr. : 

. 

,,Goth.i ... i1i G·1·cleco1·tl11i JJ1·ovi.nciis com.11io·1·a:ntes, nostrum, i. e. theodis
Cti1n se1"mone11i, liabue1·unt ... Et fideLi.u-,n f1·at1·u.,m 1"elation·e didicimus aptld 
q?L<t.sdam S c11tha1· tc.m gentes, ma:r;i.me, T 01nita·rios, eade·m locutione divi,1,11, 
hacten1ls 1·eci.ta1·i officia''. (- Despre Walafridus Wattenbach, Deutschla11cls 
Geschichtsquellen, Be1--Iin, 1852, p. 142,-4, 147-9. 

, (B. P. I-Iasdeu. ,,Columna lui T1"aian''. Ap1". 1877. N. 4. p„ 159.). · 
Pe la anul 377 au pătruns la gurile Dunărei, Alanii, care, după o !şe

dere scu1"tă de �O de a11i, au fost împinşi de H11ni, atât sp1"e Vest, cât şi sp1--e 
Sud. Hilnii, dl11Jă ir1cu1·siunile lor în Dobrog·ea, când au devastat Tomi 
(Constanta) şi or·aşele dil1 peninsula Balcanică, sub conducerea lui Atil·a 
(447), au cerut în anul următo1·, împăratului din Constantinopol, să le cecleze 
lor, provi11ciile cuprinse î11t1--e Dună.re şi Munţii Balcani, între care se cup1"'in
dea şi Pobrogea. Un g·eneral r'oman, Actius, născut în Durosto1�um (Silistra) 
a avut marele merit de a înfrâng·e pe Huni, la câţiva km. de Troyes (Fra11t,a) 
la locul numit Mat1riacus, iaJ· nu cum pr·etind uni·i cronica1�i, în câm1Jia 
Châlons, sau ,,Câmpiile Catalaunice'' 3).

Cine era 1!etiiis din J),11"'ostorum (Silistr·a)? Sub împăratul ,,a1e11ti
nian al III-Jea; Actius e1"a maestru al miliţiilo1" imperiului . 

· General ene1·g·ic, ambiţios şi fără sc1"upule, Aetius a comandat a1"ma-
tole romane în Franţa şi a ciiştig·at marea victo1"ie dela Mauriacus, du11ă 
care Hur1ii, zd1„obiti, nu s-au mai putut 1�eface. 

() parte din barba1"ii, ca1"i locuiau în Muntenia şi în 11:oldova de s;us, 
- Sadaga.r-ii şi Sci1·ii - s-au stabilit î11 Dobrog·ea ; iar Hunii dela răsărit, SLtb
condQcerea lui 11 e1·1ia li ---,. fiul lui Atila - s-au stabilit în partea de N. a ·
a.cestei }Jrovincii.

In a11ul !1:66, Hunii din acest.e părţi, sub conducerea lui Dengizich, nu 
făcu.t incursiuni, în Tracia, devastând totul în calea lor. După c.e De11g·izich 
a fost ucis, în 468, 11u se mai pomeneşte de incursiunile acestor barbari. 

, Dela 481, Hunii reapax· sub 11umele de ,,Bulg·a1„i'', In, ochii lumei 1·0-
1nane -- sr,une I..1ouis I--Ialphe11 în ,,Les Ba1·ba1·es'' - ,,aceşti btll{Jari. sii·nt llde-
1.,ă·1·atiî 1no�·tenito1·i ai Hu1iilo1·''. 

• 

---------· ' 1) Clai1dia·n (de IV Cons. 1101101�., 623 sq.). ,,Co1·po1·ib1ts p1·eniitit1· Pe11ce 7Je ·r ·

•• 

• • 

-quinq11.P 1·ecu1�1·ens Ostia ba1·ba1·icos vix ege1·it unda c1·1to1·es'' _ 
· 

2) De- rebus eccles. 7 în Bibl. Patrum. T. 15. p. 184.
• 

• 

' 

a) I,. 1-Talphen 01). cit. }). 32.
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Pe la mijlocul secolului al VI-lea Avarii erau stabiliţi in Basarabia, 
Moldova şi Dobrogea şi făceau dese incursiuni împotriva Bulgarilor şi 
Slavilor. 

DOBROGEA SUB JUSTINIAN. - Impăratul Justinian 
(527-565) a luat măsuri întinse pentru restaurarea tuturor cetăţilor, 
ca şi pentru întărirea liniei Dunării de jos până la mare cu impor
tante posturi militare, încredinţate trupelor de elită. Procopius în 
de Aedificiis spune : 

,, ... Acum să trec la Sciţi (Scythia minor=Dobrogea). Aici întâmpinăm 
mai întai castelul cunoscut sub numele S. Cyrillus (în apropiere de Axiopolis-

Impăratul Justinian, după un mozaic din Ravena 

Cernavocla), unde împăratul Justinian restaură cu grijă tot ce dărăpăn1se 
vremea. Iar dincolo de acest castel era o cetate veche, numită. Ulrniton 1), aicf 
aşezându-se mai de mult barbarii slavi, cari prădau întreaga regiune, cetatea 

1) Ulmetum ·= Pantelimonul-de-Jos.
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se pustiise cu totul de nu-1 mai rămăsese decât numele. Reclădind-o dar· 
acum Impăratul din temelii, tot ţinutul fu scăpat de năvălirile şi prădăciu
nile Slavilor". 

ProcoJ:!ius pomeneşte aţoi numele celorlalte cetăţi r,estaurat.e de Jus, 
1.inian: Transmarisca (Turtucaia); Aitena (Oltina, sau Rasova); Candidiun,a
(Doini Rahova), Durostorum (Silistra), S. Cyrillus (lângă Cernavodă), Ulme-
ton (Pantelirnoirnl-de-Sus), lbida (Slava rusă?), Aegyssus (lângă Tulcea),
Halrnyris (lângă lacul Razim) : Salmor:us; Argamum (lângă Histria).

După Charles Diehl, la posturile de frontieră, oamenii din tru,.. 
pele speciale, primeau în schimbul serviciului militar, pământuri în 
apropiere, pe care se instalau cu familiile lor. 

Soldaţii şi colonii de pe aceste pământuri formau împreună la
gările întărite în ţinuturile de la frontieră (limitanei, acrites). 1)

Nu numai pentru apărarea teritoriului Dobrogei şi siguranţa 
populaţiunei sale, a luat aceste extraordinare măsuri militare, Justi
nian. Acest împărat, avea nevoe să pună o barieră barbarilor, la N., 
de oarece, linia Dunărei şi gurile acestui ffuviu, era marea arteră prin
care se transportau cerealele, peştele şi diverse produse din ambele 
părţi ale Dunării. Această mare. arteră, trebuincioasă comerţului, nu. 
trebuia să fie în stăpânirea bai:barilor. 

N. Iorga remarcă că Justinian ne apare ca apărătorul liberei_
�irculaţii pe marile căi ale civilizaţiei, des�hise circulaţiei interna
ţionale. In această calitate el a întreprins opera sa. 

,, ... Imperiul avea un mare interes să păstreze linia Dunării. Aceast5. 
lmie nu era o linie de frontieră, dar mai mult o linie de circulaţie interioară. 
A existat totdeauna o flotă a Dunării navigând între .cetăţile romane de pe 
malul drept, ca şi de pe malul stâng. Şi Dunărea slujea de-asemenea la apro
vizionarea Constantinopolului,, fiind o arteră exterioară, dacă se poate în, 
trebuinţa termenul acesta, al Mărei Negre, în tot cazul, partea inferioară, 
Dunărea-de-jos, aparţine mai mult mărei, de cât fluviului" 2). 

In timpul domniei lui Justinian - şi anume între anii 527�565 - au 
fost trimişi 100 Vlahi creştini din Dobrogea, 'în Arabia, ca să păzească. mă
năstirea Sf. Ecaterina dela muntele Sinai împotriva atacurilor beduinilor· 
arabi. Mi:inăstirea Sf. Ecaterina a fost zidită de Justinian în anul 527. 

Th. I. Burada, care a vizitat această mănăstire şi pe des·cendenţii ace
lor „vlahi creştini" din sec. 6-lea d. Chr., mahomedanizaţi, numiţi azi „scla
vii mănăstirei" (pe greceşte „sclavi tu Monastiriu·'J, scrie următoarele: 

,,Nu trecu mult după aceea şi aceste fapte ale arabilor veniră la cu
noştinţa împăratului Justinian, care luă îndată măsuri ca să întărească 
zidurile Mănăstirei trimitând tot odaUi 100 de Vlahi creştini împreună cu 
soţiile şi copiii lor, luaţi dela Pontul Euxin (rnarea Neagră), precum şi 100 de 
sclavi luaţi din Egipt, ca să păzească Mănăstirea şi pe călugări şi să, aocu
eascii acolo pentru totdeauna, poruncind Impăratul ca să li se dea şi hrană:') .. 

In sec. VI au apărut Slavii, care au trecut Dunărea, în Dobro
gea şi au făcut distrugeri de cetăţi şi jafuri, dar - după episcopuf 

1) Charles Diehl. Byzance, p. 48. Paris, 1928.
2) N. Iorga, Formes Byzantines et realites Balcaniques, Le<;ons faites

a la Sorbonne, Prern. le<;on. p. 27-30. Buc.-Paris, 1922. 
3) T. T. BURADA, O colonie de Vlahi în Arabia, Bul. Soc. de Geografie,.. 

XXXVI, ·1915, Buc. 1916, p. 103. 
Vezi şi B. P. J-Iaşd"'ll, Pe unde sunt şi pe unde au fost Românii. Calen

daru.I Wartha, 186J, p. 7. 
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· J ordanes Ravena şi Procopius·, fost prefect al Byzanţului, - nu s-au
stabilit defini.tiv în această provincie, de cât în regiunea lagunelor. ' 

· Du 115, t111 rtext, ca1·e a 1J1·ovocat 11 ume1·oase come11ta1·ii, iată ce s1June ;
Io1·dat1es : . , 

,,Scl.avi1ii a Civ'ilate Nova et Sclclvi1io Ru111.il1i1ie11..si et lctcu qil·i a1J11ellatur
Aiu·,·s-i,a1ius -usq·u.e ad Da1iast1·ilni et i1i brJ1'e<tili l'istula t;e1·i1.ls commo1·and·11,'1·; 
lii palildes .r.:ylvasque p1·0 civitatib·u.') h.abent'·. 

(I-!ota1·ele Slavilo1„ se încep în cent1·u del�t Dt111ă1·e, î11 faţa Nicopc,�ei, 
a1Jui la stânga dela Olt în d1"eptt1l Slă vi11ului 1"01nânesc ; ia1· la dreapta ele 
la lacul lvf 1,1,r.')ian,us (lacul Razir.n din Dob1·og·ea), me1·g·ând ele aci spre noI·d 

, şi spre 1·ăsă1"it l)ână la Vistula şi pftnrt la Nist1·u, pe u11de nt1 sunt 01·aşe, ci'" numa,i l)ălţi şi pădu1·i). , , 

' 

• 

... 

B. P. Hasdeu: _
• • 

• 
• 

. ,,Pasag·iul î11 cestiu11e sună înt1··un mant1sc1·ipt : ,,a civitc,te novi t!t 
S'clavi1io ?"tt 1nun„ne·nse et la,cil qui appellu.t.u,· 1Ylu1·sianus''; în primele ediţi
t1ni, începâ11cl clela a lui Bonaventu1·a Vulcanis : ,,a civitate nova et Sclavino

„ Ritm·unne risis et lacu qili appellat-u1· .�:I ll't·sic1:nus''. ,,Lacus ll111·sict1iu,s'' se ştie 
că este lact1l -Ra1r1sin din Dobrogea. Aci se împacă toţi comentatorii ... 

� 

J 

I 

• 
• 

• 

• 

• 

' 

Zeuss, reJJroducand pasag·iul de mai sus (Die De11tschen 11. die Nach
har·stămme p. 593,-4,) constată că ,,C-i'l)ita s Nova'' se nu1nea la Bi�antini ora
şul Nieopole, iar ,,Sclavi1lm Ru1n�unnense - zice el - ar JJutea să fie actua-

• 

' 

-

I 

• 

lul sat Slăveni în dist1"ictul Romanaţi, astfel că textul întreg· clin Iordane$ 
înse1nnează că: ,,locui11ţele slăvi11ilo1" se întincleau î11 jos l)ânt1 la gurile Du- , · 
nărei şi pa.nit la Olt'' 1 ). 

• 

D. N. Iorga nu admite integ·ral ac·est text. ,,Aşezăr·ile slave înceJ) d11f.)J.
acest r·apo1·to1� co11·tempo1"an (Iordanes) dela ,:No vie tilriensi s ci'lJ·ilas'', adi c·ă1 
N ovi.odiln1tm. Fa,lşa interp1"etare a două manuscrise ,,Novîet sclavinorum 
unensis:', în care ,,Sclavinorum'' de pe 1nargine a fost int1·odus de un copist 
in ,,noviet11nensis'', a dat prilej în literatu1"a isto1"ică. ron1ânească mai vecl1e 

•

• 
• 

• 

la multe rlezbate1"i zada1"nice, în care s-a clistins mai ales romanticul dezl,3� .,, 

• 

g·ător de enigrrte Elasdeu : el voia să facă din aceasta un ,,Sclavinum rumun-
neris'', co1"espunzător actualului SJăveni şi cu aceasta stt talcuească1

, işi să 
clesfacă întâia pome11ire a naţiunii române'l 2). 

Câncl au păt1"uns şi AvaI·ii în Do1Jrogea, bizantinii, st1b Mau1·iciu, au
sustint1t lupte, atât împot1"iva Avarilor, cât şi împotriva Slavilo1�, la Tomi, 
numit ,,01·aşul Coristanti.ola''; iar armata bizantină, ca1�e ope1·a impot1·iva ce
lorlalţi Slavi, de peste Dunăre, din Muntenia, îşi avea cartie1·ul la Du1·0.(Jto1·.,um 
(Silistra). T..1P„ Torni (Constanta) au fost sălă:şluiţi 3.000 de Ava1·i, 8.000 de Slavi 
şi peste 6.000 de alţi barbari i). 

A vari·i au dj strus rriai 1n.ulte cetăţi din Dc1)1··og·ea, în t1·e caI·e lşi cetatea 
. T1·opae1tm 1J). • 

Mai târziu, RomD..11ii, au gonit pe Sla,.,ji ele lângă. Dună 1·e şi gu1"ile sale, 
- fapt co11firmat de c1"onica1"ul Kiewului, Nesto1·: ,,,rolochii (Galii, sau Va
lahii) atara1·ă pe Slavii ce locuiau ne lângă Du11.ăre şi îi alung·aJ·ă. lJnii din 
aceştia s-au stabilit apr·oape de Vistula şi au fost numiţi I�ekhi'' 5) •

• 
• 

I 
După Slavi, au apărut în sec. VI-lea Bulg·arii, Ia Dunăre, go-

I 

'• 

• • 

, 

.,. 
• 

niţi din regiunile Volgăi, de Kazari. In anul 660, Bulgarii, sub condu
cerea căpeteniei lor, Isperic, Asparuch, sau Espererich 6) se stabilesc

• 
I 

1) B. P. Hasde11, L>i1i Ety11iologicu·m "NI aarzii1i R 0111,ariiae'', ,Ecl. III, B1.1c.
/1894, ]) . 32-35. 

2) N. Iorg·a, Isto1"ia popor. 1"on1. I, p. 96 Nota. .� 

• 

• 

3) N. Iorga, Istoria Româ:nilo1", ,r el. I, p. 150. . · 4) Theophylactus .
5) Tome J-er Trad. f1". a c1--onicei lui Nesto1· p. 5
6) După �[a1"quart.

• 

• 

< 

• , I I • • 

• 
• • 

• 

• • ,,
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• 

• • 

, 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• • 
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' 
•I

în sudul Basarabiei, între lacurile ş� mlaştinele acestei regiuni, cu 
scopul de a prăda împrejurimile. Ei nu erau mulţi - poate 40.000. 

' 
• 

Impăratul din· C_onstantinopol, Constantin al IV-Iea 1), în anul·
679 a organizat o mare expediţie împotriva lor. 

J 

-

• 

, 

O parte din armata bizantină a trecut prin Dobrogea spre 
Dunărea maritimă', iar flota a venit pe mare şi a pătruns pe gurile: 

, fluviului până Ia locul, unde se adunaseră trupele venite pe uscat.. 
Bizantinii au trecut Dunărea, în Basarabia de sud, pe când bulgarii · · .. 
lui Asparuch, s-au refugiat în bălţi. Imbolnăvindu-se împăratul Con-

.. 

stantin s-a produs o panică în tFupe şi generalii bizantini au fost si- · 
li ţi să se retragă în Dobrogea. . , · : -

. Bulgarii, prinzând curaj, au năvălit în· Dobrogea, distrugând · · 
totul în calea lor, până la Varna. Unii istorici bulgai·i · pretind că 
Bulgarii, în anul 679, au întemeeat un stat ,,puternic. şi independent'', 
care cuprindea Dobrogea până la Cochirleni-Constanţa, Basarabia şi 

• Ukraina de azi ; iar în jurul Nicoliţelului au ridicat fortificaţii. De 
fapt, Bulgarii au făcut incursiuni în Dobrogea şi în· peninsula bal-

-

ca11ică, din Basarabia de sud, unde au stat câtva timp, Bulgarii 
rămaşi în împrejurimile Varnei şi mai la sud, în Balcani, au fost 

conform obiceiului bizantinilor, trataţi ca ,,federaţi'' ai imperiului„ 
unde s-au contopit, mai târziu cu Slavii. _.. __ 

.. . • 
• I

 • 

Sub K1"'um, Bulgarii erau tot în Basar·abia de sud. Acest ,,I�Q,1·t·' bulg·ă
resc> după luptele date sub zidurile Bizanţului, în urma cursei ce i-a întins-o 
împă1"atul Leon V Armeanul, s-a răz}.lunat ca un ba1·bar, clist1·ug·âncl toate 
bise1·icile şi mânăstirile şi oraşele până la Ad1"'ianopol, 1:>e ca1·e îl ocupă. 
Populaţia fu tarâtă în captivitate, în Bulga1�ia ,,de cectlctltă pa1·te a 
I st11 'lllu,i'' 2) •• 

-

• 
� 

• '

• 

• 

, 

• 

A doua 11ăvală a. bulg·arilo1-- conduşi de Kruin, s-a făcut pâ.nă la Arca- • • 

diopolis. I�i s-a11 retras apoi cu un numă1" mare de ca.ptivi (50.000) ,,în t·i11:1.1- • , 
tu1�ite lo1·'' 3).

. .. 

A t1"eia năvală a fost în primăvarş. anului 814 ţu sp1"ijinul A1·abilo1" şi 
a Slavinilc,r din Tracia, dai· fio1"osul Kan bt1l·gă1"esc ,,pie1·i ele o 111ână nevă
zută'', vârsand şuroa.e de sânge pe g·ură, pe nas şi pe u11echi, î11 ziua de 13· 
Aprilie 814 4).

Cânrl Bulg·arii s-au întărit în peninsula balcani·că, sub ,,Ţa1"'ul'' Simi·Jn, 
în locul ocupat de ei, în Basarabia de ·Sud, au apărut Ur1:g·urii. O flotă bizan
ti11ă venită pe Dunăr� s-a op1"it pe ţărmul rocui·t de Ung·111"i� O solie, trimeasă 
de împăratul din Co11sta11tinol1ol, a cerut sprijin arn1at Ungu1·ilo1", împo
triva Bulga1"ilor, în schimbul diverselo1-- recompense, în bani, în1b1„ăcăminte
de lltx, unelte, etc. 

Ţa1"ul bulg·ăresc, Simeon, se închisese la Silist1·c1, da1" biza11ti11ii s-au· 
grăbit să închee pace c11 Bulg·arii. Infu1·iaţi de înţelegerea ce se stabilise îm
potriva. 101": î11t1"e Ungu1"i şi Biz�ntini, Bulg·arif au devastat ţii1-utul 11aghia
rilo1" clin Basa.rabia de sud, î11 timpul CR.ncl aceşti·a e1„au înt1--·o expediţie în

Pa,nonja. 
\ 

DupE't. ac.eea au năv.ălit Pecenegii, ca1"e s-a: stabilit, o 1Ja1�te în Dob1"ogBa 
ele. Norcl �i la g·u1·ile D11nărei ; iar, altă JJa1·te, in 1"egiunea clunâ1„ean·ă, în· 
-----------

• t -• \ .. 

1) A domnit între anii 668-685.

\ 

• 

2) JncPrti aucto<r·is Vita Leonis A1·t11,e11i, z·ci „i1c,gr1.e, Pat.1,. g"l� .. 1017 şi 111"'m_ 
3) Ibidem, 1021-4.

J). 98. 

4) Ibidem, 1024. H oph. G1"iecb.enranc1·, E·ncycl: E1"ocli· G1·ube1--; 85 l3h·.� 
• 
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, .. 

\ 

• 

, I

I 

I 
• 

• 

·fata Silistrei (Bărăganul). Neputându-i alunga din Dobrogea, bizantinii, i-a
tc,le1"at sub forrr1a de ,,federaţi''. Dela Pece11egi a rămas numele satului
Prce'rt.eaga din jud. Tulcea. 

RUSII V AREGI IN DOBROGEA. 

•
I ,,, •

\ 

In Evul Mediu pirate-
• 

ria în Marea Neagttă luase o mare desvoltare. In timpul domniei eru-,

dituliti împărat Constan,tin P�rphirogenetul, Ruşii Varegi din regiu
nea Niprului străbăteau Marea Neagră cu micile lor �orăbii şi ata-

· cau, nu numai vasele ·Încărcate cu mărfuri, ce le întâlneau în apr:o-

• 

--. I": 

pierea coastelor, dar şi port�rile din Dobrogea, ca şi porturile situate
• 

la sud de Varna. • • 

Iată ce scrie împăratul Constantin Porphirogenetul 1) de pi
rateria practicată de Ruşii Varegi pe coastele Dobrogei în ţimpul 
domniei sale : • 

• 
• I 

• • 
• 

• • 
I

· ,, ... iar când a sosit vremea prielnică, ei s-au îmbarcat (ruşii) şi vin la
fluviul numit �4.lb. (Nist1„u1) ; şi acolo, de-aserr1enea se odihnesc ; şi iarăşi po1 .. -
nind, ajung la Selina, (Sulina), -aţa nt1mita vărRa1·e a fluviului Dunrt1„ea; şi
până ce să treacă de, b1„at·u1 Selina, ii urrnăJ·esc l„cce1·1egii; iar dacă uneo1"i 
1narea aruncă la tărm u11ele luntri, ei se col>oaJ·ă pe ţărm cu toţii, penti"U 
ca laolalţă să tie piept Pecenegilo1" � iar clela Seli1ia. n t1 se mai tem de nirrteni, 

• 

• 

,ci, intJ"nnd _în ta1·a Bulg·a1"iei, ajung la gura DunăJ·ii; iar ele aci o apucă '· 
spre Ca·no1Ja 2), şi dela Canopa la Co1ista11.ţa şi dela Constanţa la rât1l

• 

·varna''. . . 

Mai târzju, când Genovezii au stabilit ;legă tur.i con1erciale cu portu1„ile 
i\,fă rfi Neg1"e şi ale Dunărei, clin cauza r ir·a.teriei, e·i at1 a,�lica.t sistemul cu 1:1-

., toriei ,,en con.c;e1·ve'', ca1"e a. e�istat şi în a:qtichitate în timpul lui Solr)n. · 
,,Int1--·u11 statut din Geneva, se p1--evedea ca vasele ce navigau spre Ru-

1nelia Ră călă to1·ească 11nrreună, chiar în abset1ţa c0nt·ractului $i Ră se gă
- sească în tot timpul călătoriei sub autorit.atea aceluiaş căpitan 3)''. Căpitan11l 

-ele vas, care se separa de convoi era peed1Jsit c11 o amendă de 1000 liv1·e
genoveze. •

' 

• 
I 

I 

•

· . Ruşii Varegi, în secolul al X-lea, aveau un stat, în regiunt.a 
Niprului. Capitcţla acestui st?t era la Kiew. 
. Sub conducerea lui ·Sviatoslav - un tânăr prinţ războinic de 

25 ani - Ruşii Varegi au organizat cea d'intâi expediţie ,,slavă'' pen-

• 

. tru cucerirea gurilor Dunării, a Dobrogei şi a Constantinopolului. Ex-
pediţia Ruşilor Varegi, în Dobrogea şi în peninsula balcanică, a fost 
favorizată de slăbiciunea imperiului bizanti.n. Ca _să combată pe unii 
dintre barbari, împăraţii din Constantinopol, în loc să întărească pro
priile lor forţe armate, apelau la con·cursul a1l tor barbari, pe care îi 

• 

. răsplătea cu bani şi daruri. Odată barbarii angajaţi să lupte, pe te-, 
ritoriul imperiului bizantin, în calitate de ,,aliaţi'', măreau preten
ţiile lor ; sau, dacă războiul se sfârşea prin victoria lor, �tunci ridi-
cau armele împotriva ,,basileului'' din Constantinopol. . · .. 

-

• 

1) C. PORPHIROGENETA, De administI·ando imperio, ed. A. Bandur·i, 
I, Parisiis, 1711. cap. IX, p. 59. 

2) Ca nopa era situată probabil lângă gura Sf. Gheorghe.
3) V„ PELLA, La Piraterie, n. 16. Pa.ris, 1928. Schlilcl"er, Die volkerrecht- · 

liche Lehre von der Piraterie, n. 4. 
' 

I 

• • 
• • 

I 
• 

• 

• i • ' 

• I • 
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După moartea lui Constantin Porphirogenetul, regentul Ni

chifor Focas, ca să înfrângă pe Bulgari, a chemat în ajutor pe Ruşii 
Varegi. 

In anul 968 Sviatos1av a apărut în fruntea trupelor sale, în 
Dobrogea, ca „aliat" al Bizantinilor. Numărul Ruşilor nu trecea de 
zece mii. O parte dintr'ânşii au venit, pe mare, cu monoxilele lor şi 
au debarcat pe coasta dobrogeană, la un punct situat la sud de laguna 
Razimului. Bulgarii, cu toate că ·erau superiori numericeşte, n'au în
drăznit să angajeze o bătălie lângă punctul unde debarcaseră Ruşii 
Varegi şi s-au refugiat în cetatea Silistrei. 

Bătuţi, la Silistra, Bulg;arii s-au retras, în neorânduială, spre 
sud, pe când o mare parte din Dobrogea a trecut sub dominaţia lui 
Sviatoslav. Rechemat în patria sa, care era ameninţată de Pecenegi, 
Sviatoslav a părăsit Dobrogea pentru câtva timp ; dar în Ianuarie 
969 a venit cu gândul să cucerească Constantinopolul. 

Nikifor Focas, dându-şi seama de greşala ce făcuse, chemând 
în ajutorul său pe Ruşii Varegi, s-a grăbit să închee o alianţă cu 
Bulgarii. In ziua de 10 Decembrie 969, împăratul Focas este asasinat 
işi în locul lui se urcă pe tronul însângerat al Bizanţului, !ani Tzi
misces. 

Sviotaslav, profitând de încurcăturile ce domneau, în imperiul 
bizantin, a bătut pe Bulgari ; a cucerit capitala acestora, Preslav şi 
apoi, în unire cu Ungurii şi Pecenegii, a înaintat spre Constantino
pol. Armata bizantină, a bătut însă pe Ruşi, lângă Arcadiopolis, si
lindu-i să se retragă spre Nord. Neputând să-i gonească peste Du
năre, pe Ruşi, Tzirnisces a organizat, în anul 972, o expediţie împo
triva lui Sviatoslav, care se întărise în puternica cetate a Silistrei. 
Flota bizantină, sub comanda lui Leon, a venit pe mare şi pe Dunăre, 
până la Silistra ; iar armata de uscat, a înaintat în direcţia Preslav
DorystoJon (Silistra). 

Asediul Silistrei a început în ziua de 25 Aprilie 972 şi după 
trei· luni de lupte înverşunate, cetatea a căzut în mâinile bizantini
lor, în ziua de 25 Iulie. 

Iată ce scrie ·Gustav Schlumberger 1) : 

,,Populaţiunea Dorystonolului vorbea pe-atunci diferite limbi şi era 
foarte amestecai:'\, cu elemen'te barbare... Dorystolon, oferea atunci cel mai 
îngrozitor şi mai curios spectacol. Sub zidurile sale erau reunite două flote 
!-;i clouă armate foarte deosebite. In centru, oraşul cu zidurile sale înalte şi 
acopedte cu turnuri pline de apărători, cu stradele şi pieţele sale pline q.e 
snldati gigantic, cu vocea răguşită şi sonoră, războinici străini de prin pus
tiurile înghetate ale Scythiei, brute groaznice, în vestminte de zale; în jurul 
lor, Pecenegi, Bulgari prizonieri, toate neamurile nomade, îmbrăcaţi cu 
piei de fiare ... 

,,La Sud, lagărul vast al armatei bizantine furnicând de mii de ostaşi 
din atâ.tea neamuri, lunga strălucire a acestui z,id minunat de scuturi şi 
lănci fixate in pământ. mic;cărHe cavaleriei, costumele superbe ale basileului 
şi ale generalilor. strălucitoarea ceată de nemuritori. Spre Nord, Dunărea 
posomorită în valea sa largă ; pe ţărm mii de bărc.i lungi, cari aduseră pe 

1) GUSTAV SCHLUMBERGER, L'epopee byzantine, I, p. 108.

•
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• 
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Ruşii din Kiew ; mai departe flota g·1·eceascr1, î11 semicerc cu pavilioanele 
sale de mătase, cu pânzele sale color·ate, costumele de marinari... Dincolo, 

„ câmpia nemărg·inită. g·oală şi posomorîtă, pânlt sp1·e ceţur·ile Scythiei ... poa·te 
cu vre-o ba11dă ră.ţăcitoare de călă1"eţi ungu1'i'�. , . 

• 

\ 

-

. ' 

· După Leon Diacrul şi Cedren, Sviatoslav a apărut, pe vasele

sale de pe Dunăre, în faţa flotei bizantine, cu <) armură de aur, 
apanajul împăraţilor din Constantinopol. 

După nenumărate lupte, bizantinii au blocat cetatea. Incercând

o eşire disperată, Sviatoslav angajă o luptă violentă în ziua de 24
Iulie, în jurul cetăţei, dar fu învins. 15.000 de Ruşi au fost măce
lăriţi în ziua aceea. Sviatoslav ceru pace împăratului Tzimisces, cu 
condiţia să fie lăsat să plece în ţara sa. Tzin1isces primi această con
ditie. Hărtuiti însă în· retragerea lor dramatică, de Pecenegi, Rusii 

t ' ' , 

Waregi au fost siliţi să rătăcească toată iarna prin Dobrogea. 
Prins de un Peceneg, Sviatoslav este ucis cu o lovitură de sa-

• 

bie. Aşa s-a sfârşit eroul Sviatoslav, care, cel d:intâi dintre căpete-
niile Slavilor, a încercat să pună stipânire pe gu�ile Dunării şi pe

Constantinopol... , · , .. . · 
ln amintirea victoriei din ziua de 24 Iulie 973, Bizantinii nu

miră cetatea Dorystolon, Theodoropolis, de oarece sf. Teodor i se

arătase, împăratului, în ajunul bătăliei. Un strateg îşi stabili reşe-
dinţa în această cetate dunăreană. Patriarhul bulgar din Dorystolon 

fu desfiinţat 1) ;- iar patriarhul Damian, îşi stabili noua sa reşedinţă, 
la Sofia. Silistra a rămas însă mitropolie. In timpul războaelor Bi
zantinilor cu Bulgarii, aceştia din urmă au ocupat o parte din Do-
brogea ; dar în anul 1002 întreaga provincie dintre Dunăre şi mare, 

a reintrat în stăpânirea Bizantinilor. 

1018 . 

Cel d'intâi stat bul·găresc a fost desfii11ţat de Bizantini în anul 
• 

• • 
• ,. . 

t 

. . Pe la mijlocul secolului al XI-lea, în timpul când ,,arhontele'' 
Dobrogei era Mihail, fiul lui Anastase, vasal·ul împăratului din Con
stantinopol, ivindu-se grave neînţelegeri între două căpetenii ale Pe
cenegilor - Tyrach şi Keghen - triburile conduse de Keghen, 
find bătute, au trecut Dunărea şi s-au refugiat în baltă. După Kedre
nos, numărul Pecenegilor lui Keghen, cari se stabiliseră î11 balta 
Dunării, în apropiere de Silistra, a fost de 20.000. In urma autorizării 
dată de împăratul din Constantin·opol, Keghen a căpătat ,,trei cetăţi 
pe malul Dunării şi o mare întindere de pământ''. 

• 

, Kedrenos nu dă numele acestor cetăţi şi nici nu precizează 
· care a fost acea ,,mare întindere .. de pământ''. Probabil că în calitate

de ,,federaţi'' ai imperiului _ bizantin, Pecenegii, refugiaţi înarmaţi
pe malul drept al Dunării, au căpătat cele trei cetăţi dunărene şi o
parte din Dobrogea. Faptul acesta a întărâtat pe Tirah, căpetenia Pe
cenegilor de pe stânga Dunărei, care, dorind să se răzbune pe rivalul
său, Keghen, a trecut fluviul în fruntea armatei sale .

------c--------
• 

1) Acest patriarchat
Dorystolon (Silistra). 

a fost la P1·eslav, clar Sviatoslctv îl st1--ttmutase la , 
• .. 

• 
' 

; I 
• 

... • 
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Atunci, Bizantinii, conduşi de Mihail „comandantul cetăţilor 
de la Istru", împreună cu Bulgarii şi Pecenegii lui Keghen, s-au îm
potrivit. Pericolul „peceneg" trebue să fi fost mare, de oarece, Ke
drenos, spune că o flotă puternică bizantină (100 de vase), a apărut 
pe Dunăre, ca să oprească năvala Pecenegilor din părţile Bărăganu
lui. Seceraţi vara de ciumă şi iarna, de un ger cumplit, Pecenegii 
lui Tirah, n'au mai putut continua războiul, dar nici n'au vrut să pă-
răsească Dobrogea_. 

Căpetenia Pecenegilor, Tirah, a cerut, 1n schimbul declaraţiei 
sale de „supunere", pământ în Dobrogea. Bizantinii, slabi, au acceptat 
propunerea lui Tirah, aşa încât Dobrogea ajunsese, de fapt, în stă
pânirea triburilor pecenege. 

Satul Pecenega de' pe malul Dqnărei (jud. Tulcea) a păstrat 
numele acestor· barbari până în zilele noastre. 

După sângeroasa bătălie de la Lebunion (1091), când din ordi-
- nul lui Alexe I Comnenul, Pecenegii au fost măcelăriţi, în massă.
aceşti barbari nu s-au mai putut reface. Rămăşiţele lor au făcut câtva
timp acte de brigandaj în peninsula balcanică şi apoi s-au contopit
în massa celorlalte populaţiuni slavo-bulgare.

DUCATUL P ARISTRION 

Cu câţiva ani înainte de bătălia de la Lebunion în părţile Dună
rei-de-jos exista un principat quasi-autonom, numit Paristrion. După 
povestirea Anei Comneni, ducatul acesta era locuit de o populaţiune 
scitică, - probabil în mare parte, românească. Capitala Paristrionu
lui era Silistra. Cum ducele Paristrionului s-a revoltat împotriva îm
păratului Alexe I. Comneni, în anul 1087, Silistra a fost asediată de 
armata bizantină, dar fără succes. 

Interesant este ce spune Anna Cornneni, în naraţiunea istorici> 
despre asediul cetăţei Silistrei : ,,duas urbis arces tenebuant adhuc 
consaquinei Tati qui dicebantur". 

Acel Tati (Tatos) din Silistra nu putea să fie de cât numele 
unui român, Tatu, - o căpetenie militară din această cetate, care în 
timpul asediului trecuse Dunărea în Muntenia, ca !lă ceară ajutorul 
celor „de dincolo", - probabil Români şi Curnani. Mihail Attaliates 
spune, că în epoca aceea, erau la Dunăre,... 

„Oraşe multe şi mari, cu locuitori vorbind limbi diferite şi oa::;te 
clesturn.··. Numele şefilor aproape independenţi din aceste părţi se numeau: 
Satza, Sestlav, Tatos (Tatul), Solomon, Chalis. 

Pe ambele maluri ale Dunării de jos - scrie el. X. Iorga - ,,pe lângă 
Hanii şi şefii rle triburi, mai stăpâneau întreaga ţară dintre Dunăre şi 
mare, clin cetil.Me, oraşele şi t:'.'trgurile lor: Talos (Tatu) Silistiotul, Chalil, 
Sestlav, Satza, care se a:;:ezase în Dârstor, înaintea lui Tatu, şi Solomon. Xu
l'ele arn.t.ă lămurit, mai ales Talu, Seeslnv, Solomon, po7mla{ie românească : 
<le nu lgari poate fi vorba tot ai,a de puţin, ca şi de Pecenegi. După câteva a
tacuri, ca.re fură respinse, Jmpăratul nădăjduia să stabilească din nou. în 
acest ţinut, stăpânirea romană printr'o expediţie personală şi a tfel Ddr
storul fu asediat din spre uscat. ca şi ele pe api'\. Tatu scăpă ne malul stâng. 
pentl'u ca de-acolo să cheme în ajutor pe „Cumanii", de bună-seamă in 
parte Români, aşezati de mai înainte, clar, când el apăru în fruntea lor,-' 

Romulus Seişanu. - ,,Dobrogea". 11)
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luptâ h(1tă1"âtoare se şi dăduse şi Alexe se afla pe ruşinosul diJum al fug·ii, sp1„e 
Constantinopol 1)''. , . .

' 

Cel d'intâi ducat românesc, care a luat fiinţă sub protectora
tul bizantin, a fost Paristrionul acesta din regiunea Silistrei, în care 

Româ11ul Tatu - o , căpetenie militară � avea legături cu Românii 
şi Cu1nanii statorniciţi pe stânga Dunării. . 

·

D. N. Io1"ga: ,,Statele noastre s'au fo1"mat, din neburoasa pat1„ia1„hală .a
juzilo1„ şi V o'evozilor, pr·in impulsul organizaţiilo1" concenratte din vecir1i: 
c·el del.a Sili.�t1·a .�i, bt i1if'l1.lenta bizantiP.,ă, cel din Argeş - mi se pare - sub 
i11flue11ţa cumană ?'' 2). 

In anul 1094, în Dobrogea au pătFuns Cumanii. Ei au trecut 
Dunărea, 'pe la N. şi au înaintat până la Anchiales (golful Burgas). 
Scriitoarea Ana Comneni povesteşte că nişte Vlahi (Români), au 
vestit pe împăratul din Constantinopol de apariţia Cumanilor în Do
brogea. Bătuţi de Bizantini, Cumanii s-au retras peste Dunăre, de 
unde au făcut dese incursiuni în Dobrogea şi mai la sud. Din această 
cauză, o flotă bizantină a înaintat pe Dunăre, în anul .1148, c·a să 
atace pe Cumani. ,, 

In timpul domniei lui Manuel Comneni, o expediţie s-a orga
nizat împotriva Ungurilor. Armata bizantină a trecut Dunărea, pe· 
un pod, la Isaccea ..... Când s-au stabilit Tătarii î11tre Prut şi Nistru·,. 
un grup de 10.000 de Tătari au trecut D�nărea, tot pe la Isaccea, îc 

-- ·- Dobrogea şi au prădat întregul ţinut dintre Dunăre şi marea Nea-

' 

' gră, până la Mesembria. 
In epoca aceea, după geograf ul arab, Edrissi, Dobrogea, sau 

• 

• 

• 

) 

• 
. , 

• 

• 

. \ . 

. o parte din Dobrogea, se numea Berdjan, Borzan, sau Bergean. 

. In timpul domniei lHi Ioan Assan, Dobro_gea se numea V.labia 

I 

• 

' 

· Albă. Intr'un hrisov dat de Ioan Assan, negustor·ilor din Dubrovnic
se da voe acestora să facă comerţ în deplină libertate în ţinutul , 
Carbonei (Balcicului). ,.; · 

. Pe la 1320, litoralul pontic cu ,,castelele'' Cavarna, Cranea 
(Ecrene), Kelia, sau Likostomion (Chilia Veclie), Gerania, Drysta 
(Silistr·a) şi Caliacra, erau sub autoritatea patriarhului din Constan--
tinopol. 3). • . _.i • • 

• • 

• 
, PRINCIP A TUL I· Ul BALICA 

• 

· 
Pe la 1330 a f o,st un mic principat, în partea de sud a Dobrogei,

sub stăpânirea prinţului Balica, - român de origină ; iar după istori
cii bulgari, cuman, sau turco-turan (? !). Capitala acestui principat a 
fost la Carbona, - Balcicul de azi. · 

Intr'o. conferinţă ţinută la Sofia (Februarie 1928), prof. Ma
tafcief a făcut următoarele consideratiuni : 

, 

• 

· 1) N. 1 ORGA, Istoria Românilor, vol. I, Buc. 1922, p. 116. Revista Isto-

I 

rică, ţ919. p. 103 şi urm. 
2) N. IORGA, Imperiul Cumanilor şi domnia lui Băsărabă". Acad. Rom.

l\f ero. sert .. ist. Tom. VIII. Mem. 3. 1928 . 
3) Mil{lo.<,ich & Muller,· Acta Patriarcl1atus Constantinopolitani 1 95

" lf 'ur1n11,zak·l-l n1·ga, Docum. XIV, 1. D. Onciul, MiTcea cel Bătrân, Ed.' ... �cari: 
Rom. Bt1c. 1918. . . 
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,, . 

,,Jn anul 1330 Dobrogea se despărţi î11tr,un principat deosebit. Ea 1n
�er·că să se apere chiar şi de influenţa Patriarchului din Târnova. Prinţii 
,dobrogeni vroiau în modul acesta să ajungă cu totul independenţi, înt1·u. 
cât J=>atriacbul era în subordinea politicei bulgare, - Ţarul. De fa.pt, Do

brogea s-a sera1--at, devenind princi]1at de si11e stătărtor şi cu politica sa a
parte în ti1npul printului Balica, care era de 01�gină cuma11''. 

Ca şi Paristrionul de la Silistra - început de principat româ
·nesc, - care a fost, la originea sa un ducat aflat sub dependenţa
imperiului bizantin ; de sigur că şi principatul lui Balica, din regiu
nea Carbone'i, a fost la originea sa, un mic ducat sub aceeaş depen
denţă. Dacă Balica ar fi fost bulgar, el ar fi avut interesul ă lege 
relaţiuni strânse, atât cu ţarul bulgăresc, din venitătate, cât şi cu 

· ·patriarhul din Târnova, ori, el a urmărit o politică opusă, ---- ceea ce
dovedeşte caracterul particularist şi chiar ,,românesc'' al princi pa
tului său. Balica s-a amestecat şi în afacerile de la curtea imperială
din Constantinopol, de oarece, în anul 1346 el a trimis pe fraţii săi -
Teodor şi Dobrotici - cu 1000 de ostaşi aleşi în ajutorul regentei · 
Ana, mama împăratului· Ioan V Paleologu!, împotriva lui Cantacu-
zino, pretendentul la tronul Bizanţului. .,. 

• 

Reese din acest fapt că Balica avea alianţă cu Bizantinii, dacă 
· nu era, chiar în slujba lor. Trupele de elită, comandate de cei doi
fraţi, Teodor şi Dobrotici, au luat câteva cetăţi depe coasta M. Ne
gre şi după victoriile câştigate, aµ fost primiţi, în Constantinopol,

. cu mari onoruri. Dobrotici - mai norocos - a luat de soţie pe fata 
sfetnicului imperial, Apokantos, şi a fost numit generalisim al ar

·matei. După d. N. Iorga 1) Dobrotici a suferit apoi o înfrânge1·e la
Selembria, unde s-a luptat cu trupele bizantine, aflate în serviciul 
pretendentului la tron, Cantacuzino şi care au Îost comandate, tot 
de un român, Farcaş. Dobrotici a rămas însă stăpân pe cetăţile de 
pe coasta :rvţ'. Negre, - afară de Midia, care a fost cedată lui Canta-
·CUzino. Nu se ştie precis când a murit Balica. D. N. Iorga crede că
înaii;ite de anul 1357, Balica murise şi după dâ11sul a venit, Dobro
tici, care, câtva timp a fost ,,stăpânitorul li-toralului Mărei Negre şi

• 

.a. Zagorei''. 
• 

-
. 

PRINCIPATUL LUI f10BROTJCI • 

După un document din Iunie 1357 2) Dobrotice stăpănea în acel 
.an fortăreţele Coziac (Kozeakon) şi Emmona, pe care, Jirecek le-a · 
identificat cu Cosachioi şi Emine din Bulgaria. Bavarezul Schiltber-

, ger, care a călătorit prin Dobrogea în acea epocă, pretinde că princi
pat11l lui Dobrotici ar fi fost a III-a Bulgarie, ( celelalte două erau a 
ţarilor Şişman şi Sracimir) care avea capitala la ,,Kallacerka'' (Calia-
-cra). Informaţia lui Schiltberger este greşită, în ce priveşte caracterul
bulgăresc al principatului lui D-obro.tici. Acest Dobrotici - după Can
tacuzino -. a avut titlul de ,,arhonte prinţ'' şi apoi acela de ,,despot''. 

r----------

• 

·1) N. Iorga,, Venetia în Marea Neagră: I .. Dobrotici. Anal . .A.cad. Rorr1•

·seria II. Tom. XXXVI. Buc. 1914.
-

2) Acta 71<1,t1·ia1·chatus Constantinopolitani MCCCXV-MCCCCII e codi
-<�hihus ma11uscriptis Bibliotecae. Palatinae Vindobonensis, 1860-1861. 1\t!ikio-
·.sich şi lVIuller.
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Nu este un caz excepţional quasi-independenţa ducatelor, sau_ 
principatelor, de la Dunăre şi M. Neagră (Paristrion; principatele
lui Balica şi DobrMici). 1n Asia Mică, Trebizonda, la sfârşitul sec. 
XIl-lea, s-a organizat sub familia aristocratică a Gabras-ilor, într'un 
principat feodal independent. La începutul secolului următor, Leon 
Sguros, ca şi Balica, sau Dobrotici din ţinuturile dobrogene, domnea 
ca un adevărat senior feodal, în Nauplia, Argos, Corint, ba chiar şi 
în Atena. 1) 

Charles Diehl spune că pretutindeni, în limitele imperiului bi
zantin, se găseau mari domenii stăpânite de seniori, de aşa zişi „ar-
bonţi" care aveau armata lor proprie , iar teritoriul lor, ca şi auto
ritatea lor, nu erau contestate. 

Acestor „arhonti" împăratii din Constantinopol, le recunoş-
tea privilegiile, ba chiar le o'fer·�a un loc în rândurile nobleţei de 
la curtea lor. 

Să nu uităm apoi că în secolul al XIV-lea, lupta de clase, între 
aristocraţie şi elementele ridicate de jos, se înteţise şi luase caracte
rul unei mişcări revoluţionare. In memoriile sale, Cantacuzino, po
meneşte de numeroase turburări, urmate de jafuri şi asasinate, în
tâmplate în oraşele imperiului. In această epocă turbure au apărut 
principatele quasi-independente de la Dunăre şi Marea Neagră. Do
brotici, ca şi Balica, a profitat de acest „vânt revoluţionar", de aceste. 
agitaţii, cari slăbeau imperiul bizantin şi a organizat principatul 
quasi-independent, cu caracter feodal, în Dobrogea de sud, pe care. 
l-a mărit apoi, prin anexarea teritoriilor de la N.

l\.allwlwndylas şi Leunl'lavius înglobează în ţinuturile clobro,tic,�1w;. 
Varna şi regiunea din apropiere numită „Dobritze".

După d. Const. Moisil „de fapt, ,,despotatul·' lui Dohrotici coprinclea li
toralul mării dintre Masembria şi Kalliakra, împreună cu ţilmtul dimpre
jur, adică cu stepa ce se întinde până în bălţile Dunării la est şi munţii 
Babadagului la nord. Intr'un anumit timp autoritatea despotului s'a întins· 
şi asupra Chiliei şi probabil şi asupra litoralului dintre acest oraş şi Kal
liakkra, dar în aceste părţi a găsit rivali puternici în „Genovezi". 

Dobrotici, a fost atacat ele Bulgari şi a perelut teritorul cuprins intre· 
Varna şi Messernbria. Din această cauză capitala principatului a fm;t stră
mutată la Ca vama, în 136G 2). 

Numele lui Dobrotici este amestecat apoi şi în arestarea împăratului. 
Bizanţului, Ioan V. Acest împărat pe când se înapoia dela Buda, în ţara 
sa, a fost închis la Vama, din ordinul lui Şisman, Ţarul bulgăresc, în in
telegere cu Dobrotici. Din această cauzil, o expediţie s-a organizat ele con
tele Amedeu de Savoia, vărul lui Ioan V, pentru eliberarea împăratului, 
împotriva lui Dobrotici. Vama a fost asediată. Cum .locuitorii Varnei ca sit 
scape ele consecinţele asediului, au cerut eliberarea lui Ioan al V-l�a Do--

brotici ar fi cedat şi împăratul a fost scos clin închisoare. 
Un alt război a avut Dobrotici cu Genovezii, care îi luaseră, Chilia Î!J 

anul· 13�1. In timpul acestui război, Dobrotici, a murit, probabil în anul" 
1386. !va.neo, fiul lui _Dobroti�i, a _încheia± pace:3- cu Genovezii în portul „geno-·
vez" Pera (Constantmopol) m zma de 24 Mai: 1387. 

1) Charles Diehl, Byzance,. Paris, 1928.
�) N. Iorga, op. cit. 
Vezi şi W. Jl!lii.Uer, The Gattilusy of Lesbos, Byzantibische Zeithschrift:_

1913, p. 409. 
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Prin acest tratat, Ivanco a ia�ordat mai multe priv_ilegii Ge
novezilor în porturile dobrogene. 

Genovezii, profitând de slăbiciunea imperiului bizantin, care 
nu mai avea nici flotă de război, nic"i flotă comercială, odată stăpâni 
pe portul Pera, au luat în exploatare căile mariti.me ale M. Negre şi 
Dunărea, de la gurile sale până la Calafat. Veneţienii, concurenţii Ge

novezilor, au căutat şi ei să pună stăpânire pe aceste căi maritime şi 
fluviale. Aşa se· explică pentru ce Mircea-cel-Bătrân, când a luat 
în stăpânire Dobi;ogea şi gurile Dunării, în porturile principaie de 
pe coasta M. Negre şi de pe malurile Dunării, a -găsit instalaţi pe 
Genovezi, care făceau un comerţ întins şi aveau organizate comp-
tuare. 

In timpul domniei lui Mircea-cel-Bătrân circulau pe Dunăre 
şi pe M. Neagră vase româneşti. 

DOBROGEA ROMÂNEASCA SUB MIRCEA-CEL-BATRÂN. 

După .Onciul 1), pe când Ivanco, stăpânea numai împrejuri
mile Varnei, ,,partea de miază noapte a ţării lui Dobrotici, numită 
apoi Dobrogea, era în stăpânirea lui Mircea, domnul Ţării Româ
neşti. Titlul lui Mircea, relativ la Dobrogea, din 1387, se repetă şi în 
alte hrisoave până la sfârşitul domniei lui. 

In calitate de stăpânitor a acestei provincii, Mircea avea em
blema' despoiatului, pajura bizantină, cum se vede în chipul lui dela 
Cozia, - ceea ce ar dovedi că şi cu învoiala impăratului din Byzanţ, 
el a luat Dobrogea. 

Mircea, avea ca soţie, sau ca mamă pe principesa bizantină, Ca
linchia. 

După diplomele latineşti, Mircea avea titlul de :' Despot al ţă
rii lui Dobrotici şi Domn al Dristorului" (terrarum Dobrodicii Des-
potus et Tristri Dominus) 2).

Intr'un document turcesc se spune că Şisman, ţarul bulgăresc, ar fi 
stăpânit Silistra. în 1388, căci în acest an, prin tratatul încheiat, la Iamboli, 
cu Sultanul Murat, i-a închinat Şisman acest oraş „cea mai însemnată din 
ceţăţile şi oraşele sale şi ca mărime şi ca alte însuşiri, precum strălucirea 
clădirilor,/ mulţimea locuitorilor şi chiar întăriturile ei 3). 

De fapt, Silistra, dar numai Silistra, a fost luată de Mircea, 
dela Şisman, ţarul" l;mlgăresc, înainte de anul 1387. Aşa se explică 
pentru ce în titlurile lui Mircea se face o deosebire între Silistra şi 
ţinuturile de la Dunăre la Marea Neagră. 

(Silistra a foţ,t luată de la Bulgari, iar celelalte ţinuturi, au 
aparţinut lui Dobrotici). După anul 1388 şi până la 1390, Silistra a 
fost în stăpânirea Turcilor, dar în anul 1390, Mircea se intitulează 
iarăşi stăpânitor al Silistrei. După ce Mircea a iuat parte alături de 

1) D. Onciul, Mircea cel Bărtrân, Ed. Acacl. Rom. Buc. 1918.
2) Jirecek, Geschichte der BulJaren, 1876, p. 320 şi urm.

N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, I, Dobrotici, An. Acad. Rom. Mem.
'::iect., Ist. XXXVI, 1914. 

3) N.' Iorga, (Chilia şi Cetatea Albă, p. 64)
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cruciaţi, în războiul contra Turcilor, aceştia au reluat Silistra, pe' 
care au stăpânit-o între anii 1391-1392. 

Cetatea Silistrei a căzut iarăşi în stăpânirea lui Mircea în anul'. 
1393. 

Fotino 1) a găsit într'o însemnare veche a serdarului Constan
tin Chiţoreanu, următoarele titluri ale lui Mircea cel Mare 

„Drept credinciosul întru Hristos Dumnezeu, pietosul şi iubitorul de 
Dumnezeu, Mircea-cel-Mare, Domn cu mila lui Dumnezeii şi singur Stăpâ
nitor a tot piimâ.ntul Ungrovlachiei şi de dincolo de munţii Carpa/i, pâ.nâ
în pământul tătăresc (Basarabia), Her/.eg (duce) Almaşului, Domn al Ba
natului despre 1-ipus, Stăpânitor ambelor laturi al.e Dnnc1rii până în Marea 
Neagră şi domn al cetăţii Drâstorului şi al tuturor ţărilor şi oraşelor până'
în hotarele Adrianopolei. Anul dela f acerca lnmei 6901. (1393)". 

Intr'un „titulaş'' ,,scos după un hrisov al mânăstirei Brâncoveni !le 
peste Olt" de Radu Bălăceanu, fiul lui Constantin Bălăceanu bil vel stolnic 
în anul 177fi (Noembrie 10) şi apoi transcris de arhimandritul Sofronie, in 
1781 (18 Ianuarie) în condica mânăstirei Cozia, cetim: 

„Eu cel intru Hristos Dumnezeu bine-credinciosul şi bun creştinul ŞÎ 
iubitorul d·e Hristos, Io Mircea Voevod şi Domn, cu mila lui Dumnezeu şi 
cu dumnezeeasră dăruire Oblăduitor şi Domn Stăpânitor a tot p1-imântul Un
grovlahiei şi peste munţii plaiurile,:;· şi încă şi până la Ţara Tătărască şi 
Almaşului şi Făgăraşului, Herteg şi Domn al Banatului despre apus şf 
Stii·rtlnitor a amândoror părţile Dunării până la Marea cea mare şi al ce
tlitii Dârstonil11i, stă71dnitor ,�i pdnă în hotarele Odriiil11i şi tuturor secuilor
Şpan" 2). 

In anul 1393, Bulgaria a fost desfiinţată fiind luată în stăpâ
nire de Turci şi Ţarul bulgăresc Şisman, detronat, a fost băgat în· 
închisoare. Turcii au ocupat atunci Dobrogea �) pe care au stăpâ
nit-o până la anul 1403, când, în urma păcei încheiată cu Mircea-ce1-
Bătran, Sultanul a restituit-o Domnului Ţării Româneşti. 

„Zistova capta, processit ulterius cum exercitu versus illas arces et
rasl,ella qn'J,e olim Transalpini Valachi Danubiu.m lraiicenles occupaverant 
in Bulgaria. et nullo labore, praesidiariis in captivitatem abductis omnia
recuperavit". m mai spune că Sultanul Baiazid, a cucerit, Silistra, in anul 
Hegirei 795 (16 Noembrie 1392-4 Noembrie 1393). Aceeaş dată o dă Leuncla
vius in A.nnales othmanidarium, p. 15 : ,,Silistriam et Empolin suo subiecit 
impero, quod quidem accidit anno 795". 

In diploma din anul 1406, Mircea are titlul de „autocrat al a
mândoror malurilor pe toată Dunărea până la Ochean (Mare) şi al o
raşului Si.Jistrei". (Diploma, în Venelin). 

Mircea-cel-Bătrân a stăpânit Dobrogea şi ,în anul 1415, după 
cum o dovedeşte importantul chrisov din 10 Iunie 1415 descoperit de 
N. D. Spineanu, institutor din Turnu-Severin şi despre care s-a ocu-

1) D. FOTINO, Istoria generală a. Daciei, trad. !le G. Sion. Bucureşti.
1859, III, p. 216. Nota I. 

2) Condica mânăstirei Cozia. Arhivele Statului. N. 18. f. 6).
3) După cronicele turceşti Bulgaria ar fi fost supusă definitiv de turcf

în anul 1388. Leunclavius înregistrează şi el aceeaş dată, în loc de 1393 şi 
spune că Turcii au ocupat şi posesiunile lui Mircea de peste Dunăre : 
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'pat Ioan Be1gdan 1). Documentul acesta e relativ Ia: o· danfe p-ent�-u
satul Beala (azi Bala-de-jos) din jud. Mehedinţi. Iată titlul lui Mir..;. 
cea din acest lChr.isov : 

' 

,.In C.ristos Dumnezeu credinciosul şi de. Cristos iubitorul şi de sine stă-· 
pânitorul I0 Mircea., mare voevod şi domn, din mila şi darul lui Dumnezeu 
stăpânind şli domnind peste toată ţara Ungro-Vlahiei, şi peste părţile de
peste munţi şi spre cele tătăreşti şi peste amândouă malurile Dunărei în
tregi până la marea cca mare şi domn al cetăţii Dâ1�sterului ... ". 

• 

Veneţienii au cerut Sultanului, Baiazid, urmaşul lui Murad bei 
,,ca unui moştenitor al Bizanţului la Marea Neagră - atunci când 
Mircea moştenise pe Dobrotici la Marea Neagră - deschiderea trac-
telor de grâne şi a schelelor sale'' 2)

In ,, l,itlul lui Mircea-cel-Bătrâ.n şi posesiunile lui'' (,,Co11vo1"bh--i Liite-
rare''J Anul XXXVII, N. 3, 1903), D. Onciul, scrie : 

,Sub urmaşii lui Mircea, titlul întreg de clocumentele lui n1..1 este cons
tatat decât o sing·ură dată. El se afl.ă într'un cb.risov pentru mănăsti1"ea Co-

. zia, dat din par.tea lui M·ihail I (1418,-1420) şi schimbat apoi pe numele lui 
Radu.I II (142-1, 1424-1427, 1437), cu anul 6927 (== 1419) adăugat mai pe urmă. 
Fără Silistra, tîit1ul întreg al lui Mircea mai reapare odată intr'un chri�ov 
al fiului său Radul pentru Cozia, din 1 Iunie 1421 3). Celelalte documente cu-

, noscute dela Mihail (atât ca coregent al tatălui său �1i1"cea, cât şi ca domn) 
· rlela Radul cu tilul cel scurt.

• 

• 

· După anul 1420 Dobrogea a fost cucerită de Turci, care au stă-
pânit-o până la 1'878, când ea a reintrat sub dominaţia României. 

, 

' 
, 

• 

DOBROGEA SUB D0 1MINA TIA TURCILOR 
, 

Turcii când au ocupat Dobrogea, au găsit multă populaţie 
A '"" A  .._, • • 

romaneasca 1n aceasta provJnc1e. 
·. Domnii români n'au uitat însă drepturile lor asupra acestui

ţinut şi au organizat mai multe expediţii peste Dunăre, împ-otriva 
Turcilor. ln anul 1427, Dan, Domnul Ţării Româneşti, a atacat ce-

, tatea Silistrei, pe care a distrus-o. , .,. 
O parte din Dunărea-de-jos şi gurile acestui fluviu au rămas 

câtva timp în stăpânirea românilor moldoveni. La Chilia şi Cetatea- · 
Albă, fălf ăeau steagurile domnilor Moldovei. 
- ··�-------- ... 

• 
• 

1) Ioan Bogdan, Un Chriso.v al lui Mircea-cel-Bătrân, Ac. Ro.m .. 
Mem. sect. Ist. Tom. XXVI, N. 4. Bt1cureşti, 1903. 

2) !f. Iorga, op. cit .
• 

3) Condica veche a Coziei I, f. 249 sq. (.Al:·ch. St.) : ,,Eu cel înt,1·u H s. Du
rrinezeu binec·,·edincio.sul şi binecinstito1·ul şi de H$. iubitorul şi însuş stăpâni
nitori11, Io. Radul ma1·ele voevod şi domn, cu m-ila lui D1imnezeu stăpâni1id 
şi domnirzd toată ţa1·a Rumân.cască şi preste munţi, încă şi spre părţile tă
tăreşti, şi h.erteg Almaşului ş·i Făgă1·aşului, şi stăpânitoriu Banatului celui 
dela Severin. şi PRESTE DONARE PANA LA MARIA CIA �IAREt·. 

Un chrisov a] lui Mihail, cu data de 16 Iulie 6926 (== 1418)- şi cu titlul: 
,,Domr,,ul Ţării Româneşti şi munţilor şi către ţara tătă1·ască şi amân

doull părtile de dincoace şi peste Dunre până la Poarta de Hie1· şi până la 
m,a1„ea Neagră�' este citat în Cronologia tabelară. 

{N. JOHGA, Operele lui Constanti11, Cantucazino, p. 22) . 

' 
' 

• 
' 

• 

• 

• • 

• 

• 
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Cavalerul burgund, Walerand de Wavrin a fost câtva timp, 
după bătălia de la Varna (1444) con1andantul vaselor cruciaţilor pe 

Dunărea românească si în aliantă cu Românii, a atacat cetătile tur-
, , ' , 

· ceşti : Silistra, Turtucaia, Giurgiu. . , 

In interesanta cronică a lui Wavrin 1) se spune că împ·reună
„ cu Ron1ânii (Vallaques ), cruciaţii au atacat un oraş care se numea 

Triest (Drâstor, Silistra) ,,qui, autresfois, .:1.voit este prinse et Fuy
n.ee des Vallaques, et n'y avoit gueres de muraii.le entie-re; mais fort 
estoit remaisonnee et repeuplee : si et·oit ung passage quy grande
ment grevoit an pays de la Vallaquie ... " După aceea, cr11ciaţii în a-

, lîantă cu Românii au atacat si cucerit ,,Tour Turain''. (Turtucaia), 
, , 

,,Georg3,e'' (Giurgiu) şi ,,Rossico'' (Rusciuc) .. Warvin numeşte Tur-
, . 

. tucaia şi ,,Chasteau Turquant''. •

Iată cum era cetatea Tour-Turain, sau Chasteau Turqaant, 
după cronica lui Wavrin : ,

.. 

• 

• 

,,Ce Chastel Tu1�c1uant, seant sui· la l"i,,e de la Dunoe, estoit de qu,1t1·e
pansd e mu1„ en quarrure, en telle manie1·e que a chascune cles t1,ois quarres 
a.voit une 1Jet.ite tou1", et a la quat1,iesme (fl1ar1·e desdis pans de rr1ur y avoit

une g1„osse tour· qua1,1„ee quy estoit massice, l)ien de (lix 11ieclz de hault. Et )'
montoient Ies Turcqz pa1" une montee de bois, c1uy estoit toute couverte rle

grandes plates plu1„es de bois, a1nsi qu'on Ies poiile quant Ies arbres sont en 
seve. Et il y a voit, pa1" deseure, ung grand bacicol, et g·randes allees d'n.is
selles de bois, duquel bacicol se deffendoient for·it leR 1„u1·cqz ; et }Jar derrie1--e 
estoit la basse-court, qui avi1„onnoit Ies t1--ois pans ele 1nu1· et laJ tour, et y 

• 

• 

t 

• 

• 

.. 

.. 

, 

. n.voit grans fosses et paliis de bois entou1" ycel le'' .

Asaltul cetăţei Turtucaiei a început în noaptea Sf. ,,/ ehan De-
', collace, l'an mii IIII-e et XLIV''. De la Turtucaia, crucaţii, pe va

sele lor şi Românii pe ,,monolixele'' lor, au pornit, in susul Dunării, 
spre cetatea J eorgie (Giurgiu), pe care au luat-o cu asalt . 

Vlad Ţepeş a atacat şi el cetăţile din Dobrogea : Turtucaia, 
Raşova, Cartal, Hârşova, Măcin, Obluciţa (Isaccea) Novosela (leni 
Cale) şi a aşezat într'ânsele pe căpitanii săi 2)

. · 111 cronica istoricului turc, Seadedin, tradusă în frunţazeşte 
de Antoine Galland, profesor şi lector regal, î1·1 limba arabă (1710) 
se povesteşte expediţia Sultanului Baiazid di.n an.ul turcesc 890 
(1485) :1) pentru cu�erirea Chiliei şi a Cetăţii Albe. Sultanul Baiazid 
în fruntea armatei sale a străbătut Dobrogea (Dobrugeh) şi a trecut 

· I>unărea (Tuna) pe la Isaccea (Isaac).

• 

In anul 891 (1485) sultanul Baiazid a dat ordin guvernatoru- _, 
• 

-

• • 

• 

• 

, 

·---·--_.,.. ___ _

I 

1) Enchiennes chronirtues d'Engleterre, pai· Jchar1 de Wavi-·in etc. J>ar
�-lle Dupont, II, Paris 1859. Publ. de d. N. Iorga, câteva capitole în Bulet. 
Comisiei ist. a l{omâniei, Vol. V I, 1927. , · 

_ 
2) 1. Bogdan, ,,Vlad Ţepeş''.
3) Anul corect 1484 (889). Vezi : ,,Ştef an cel "JJII a1·e şi T1.t1·cii'' de I. Ursu,

Buc. 1914. p. 202 . 
,,Enfi·n s'estant mis en cliemin il passa pa1· le pai.Y de Dobrougeh, et se 

1�endit sur les. bords de 1
1

ouna.h qit'il pas.�a en batleau a1,. passage d'lsâak le 
2 d11,m ois de Gema1idi el Akir'' 

_Anul 889 Gemadi El Akh:ir începe la 26 Iunie. 
• 

I 

• 

\ . ' 
• • 

• 

I 

-

' 
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lui din Silistra, Balibeg, să intre în Moldova, spre a opri pe Şte
fan cel Mare să recucerească Chilia. Seadedin scrie : 

.,Apres que le Rival de Leh se fut llonteusement retire dans son Roia
ume, Sultan Baiazid voulant lui faire sentir SBS efects de sa vernrnnnce fit 
general d'armee Balibeg, gouve!'neur de Silistrech et lui comanda d'aller por
ter la guetre jusques dans ses estats a la teste de la plus part des gouver
neurs de Homelie. Bali pour executer la volante du Sultan assembla une 
armee de quarante mille hommes ,et se mit en campagne. Aiant passe le 
Tounah au sortir des terres de son gouvernement il entra dam, le pais de 
Bogdan". (Moldova). 

Indată după luarea în stăpânire a Dobrogei, de către Turci, 
s-au stabilit în această provincie Tătari, Turci şi Ţiga11i. Tătarii
erau aşezaţi în lagăre permanente. In caz de răzaoi, ei erau la dispo-

. ziţia comandamentului turc. Ţiganii, care invadase Moldova şi apoi
Ţara: Românească, la începutul sec. 15-lea, au trecut, şi în Dobrogea,
în formaţiuni nomade şi o parte s-a stabilit, în sate, ca meşeşugari.
In timp de război, Ţiganii furnizau trupelor turceşti o parte din
materialul de război, lucrat de dânşii. Românii au rămas în Dobrogea.
mai cu seamă în regiunea dunăreană.

In anii 1593-1595, Mihai Viteazul a făcut o expediţie peste 
Dunăre, în Dobrogea. El a cucerit cetăţile de pe malul drept al Du
nării. Călărimea lui Mihai a străbătut toate târgurile şi satele dobro
gene. 

In cronica lui Baldasaris Waltheri 1) din 1599 se spune urmă
toarele despre această expediţie a lui Mihai Viteazul in Dobrogea : 

,,Capitaneus Kiral Albertus, ut vulgo vocatur, cum Ungaris, Cosacis, 
Walachis, etc. in illa Danubii relictus ripa III. Calendas Iarmarii Wistowam, 
cleiode Orechowam oppida, plurimis morte mult.atis, itidem du cineres redi
git; similique animi feruore alias ut Czirwonam, Wodam, Rosgradum, Ba
bam, Oblocziczam civitates ex altera Turcarum parte, nec non vicinam iis 
Smihel, [ld Danubii in Pontum Euxinum se exonerantis ostium sitam, et 
quatuor a C:ili vel Kilia urbe in Bessarabia vel antiquissino Comitatu, Cili 
municipato. militaribus distantem, quanquam non evdem omnes tempore 
satis misere. prout in corrunemoratae Legationis Polonicae transitu Anno 
1597. Mense Augusto vidimus, vastat". ·

. 
· "(,,Jar căpitanul Kiral Allbert, precum se .chiamă în comun ri:imase cu

mulţi un15·uri, cazaci, români ş. a. pe acel mal al Dunării. D[wsul, la 30 Dec. 
preface în cenuşă Vistova (Şiştav), apoi Orehova (Rasova), omorând o mare 
mulţime. Tot cu acea inimă înflrtcărată pradă înfricoşător, de şi nu în acelaş 
timp şi alt.e cetrtţi, precum Cernavoda, Rasgracl, Baba (Babadag), Oblosiţia, 
(Isaccea), desp!'e partea turcilor ; nu mai puţin vecinul Ismail, intemeiat la 
gura Dunării, la depărtare de 4 miliare ele Chilia Basarabiei. In această stare 
de plâns am văzut noi această cetate în luna . August 1597"). 

„ln iatissimis ultra Di;.nubium campis Dobrucensibins a Ponto Euxino
versus Ungariam, ·et a Danub'io, Pronnacliam Bulgariae cinitatem usque sese 
extendentihus, Poloniae legatis atque mercatoribus, Constantinopolim eunti
hus, sex vel plu:ra in frequentibus at vilibus villis, Turcis permistorum ta1·
tarorum millia fixas obtinent sedes : et ad quoduis Sultan Turcici manda
tuni tenentur esse lJarati". 

(ln cclmpiile largi ale Dobrogei, peste Dunăre. ce se întirnie dela vL 
Nef!-gră spre Ungaria şi dela Dunăre până la Provadia Bulgariei. pe unde e 

i) Brevis et Vera Descri.plia Rerurn ab lllust: Am·pliss, et Fort.iss. etc.
BaldnssnYis Waltheri Inn S. 1599. Gorlicii. Typis Johannis Rhambae. 
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locul de t.1„ece1·e al arnbasado1"ilo1· şi negustorilo1" Poloniei când se duc la 
Co11stantinopol sunt aşezaţi cu locuinţe în dese, dar mizerabile sate, peste 
6000 de tă tari, amestecaţi cu turcii, îndatoraţi să stea g8Jta la orice ordin al 
Sultanului turc, dar mai cu seamă es la oaste, sau mai bine zis la pradă cu 
Hanul prinţul hordei tătăreşti��.). 

Nicolae Bălcescu spu11e că. în luna Decembrie 1594, Mihai, împreun� 
t·u generalul ungur Albert Kiraly, ,,se gătiră îndată de oaste şi mai întâiu 

acesta, din porunca dorunului, asediă Oraşul de Floci, ce era neîntărit, "3i-l 
a.rse din temelie (10 Deceml>rie 1594), dl1pă ce ucise pe toţi cei ce se închinau
în numele Tl1rcilor şi cari nu apucaseră a fugj. După aceea Mihai porni pe,
Dlinărea îngh<�tată. şi se apropiă la 1 Ianuarie 1595 de Hârşova ,oraş bors,1t
�i întăI·it, cale tle o zi de Brăila, pe care Ca1·ol �i J..,udo,1ic, regii Panoniei il
impresu1·ară cu zi<iuri_ .Ll\.ci îi iP-şi înainte o oaste ele 7000 de Tur·ci, alcătuităJ
ele ga1·niz1Jana cetăţii şi de a.Iţi Turci din Bulga1·ia. Pe ghiaţa Dunării se dete·
o bătae sing·eroasă pent1·u ambele p,ărţi, în ca1·e Tl1rcii fur·ă zdrobiţi şi 11n-
prăştiaţi ; Românii biuitori se suiră pe scări, să1·i1·ă îR cetatea Hârşova, ca
a1"'se1"ă. şj o prădar·ă. Prada făcută în acest 01·aş fu aşa de n1are încât Rom:l-
11ii trebui1·ă să t1--eacă Dt1nă1"ea spre a-şi dl1ce în ţar·a lor avuţiile ce-i împo-
vărase. După ce-şi mai întă1"iră pute1"ile zdrobi t.e ele frig·, lVIihai cu ostaşii săi, 
la (1 Ianuarie, trecu iarăşi Dunărea şi se încl1·eptă sp1·e Silist1·a, 01·aş mare şi 
f1--umos locuit de negustori bogaţi, cari t1--ăiau fără g1·i i ă, bizl1in clu-se pe pu-
terea cetăţuei. După un asalt g1"oaznic, în care a.sediaţii nu stăturrt mai JJU
ţin viteieşte. decât asediatorii, Ro�ânii o c11p1"'inserit şi o dete1"'ă în foc şi· 
pJ·adă. Cetăţuia, însă, nu o putu1"ă lua, lipsindu-Ie a.1·1�ile1·ia. Rom�\.nii g:ăsiră 
at.âta pradă în acest 01·aş, în cât îşi dobâncli1·ă veşminte })ent1·u vecie, zice 
un contimpo1"an'' i). '

, 

In ziua de 8 Ianuarie 1595, Banul Mihalcea, din ordinul -lui 
Mihai Viteazul, a pustiit Silistra. La 1/16 Martie 1595 o oaste ro ... 
mânească, în care se aflau şi unguri, a atacat şi a distrus aceeaş ce
tate. După I. Sârbu, a fost numai o singură expediţie organizată de 
Mihai, împotriva Silistrei, - aceea din Ianuarie 1595. 2)

Ca să supravegheze şi să lupte împotriva\ Moldovenilor şi a 
Polonilor, Turcii au aşezat pe Tătari în Bugeacul basarabean şi au 
înfiinţat un ,,beglerbegat'' din, care a făcut parte şi Dobrogea. 8).

După Mihai Viteazul, alt domn al Ţării Româneşti, Radu Şerban, 
în anul 1603 a cucerit Silistra 4) şi cetăţile celelalte de pe dreapta 
Dunărei şi a ocupat o parte din Dobrogea. 

· In anul 1672 o armată numeroasă turcească, sub comanda Sul
tanului Mahomed IV, a trecut pe un pod de ·vas·e, Dunărea, pe la 

· Saktce (Isaccea), în Moldova. ,,Saktce'' se numea mai înai�te Oblu-
cita, sau O blucitia.

, , 

In acea epocă, pe lângă cetăţile dunărene, mai erau, în Dobro
gea, cetăţile întărite de Turci : Carassu (Megidia de mai târziu), 

Babadag, Tulcea, Stragia 5), despre care pomeneste Tomas Alberti. 
. , 

Acest Albetri a călătorit în anul 1612 în Dobrogea . 
Babadag, a fost după Silistra,reşedinţa paşei din Silistra, care 

• 

1) N. BALCESCU, Istoria Româ.nilo1--, p. 59.
2) I. SARBU, Istoria lui Mihai Viteazul, p. 211

I 

3) N. IORGA, Chestiunea Dunării, p. 107.
4) F,l a trecut cu 12.000 de Români şi 2000 de Sect1i şi a luat di11 Silis

tra o pradă mare, precum şi 17 steaguri turceşti. 
5) TOMAS ALBERT!: ,,villa grandissima abitata la piu par·te da Va

lahi''. Probabil Strajci clespre care aminteşte Ţ. Io11esct1 cleJa Brad că a 
fost îna.inte de 1850. 

\ 
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era însărcinat cu paza şi întărirea provinciilor de la nord ale impe ... 
riului otoman .(întreg ţinutul Bulgariei de azi, Dobrogea şi sudul' 
Basarabiei). D. N. Iorga spune că până pe la 1600 „Paşii de Silistra· 
s-au ales dintre personalităţile cele mai bine înzestrate ale împără
tiei turceşti, oameni înruditi cu familia Sultanului, fosti mari viziri,
:favoriţi ai stăpânului împă�ătesc. 1) Matei Bai:,arab ş{ Vasile Lupu,
unul numit, celălalt ajutat pentru numirea sa de Abaza Paşa, care
jucase pe vremuri un ma�e rol la graniţa Perniti, au trecut de la un
capăt la altul al ddmniei lor, sub scutul, ca şi sub ameninţarea Pa
şei de Silistra. Toate hotărîrilEi se îndeplineau în rândul întâi prin
acest paşă. El a hotărît şi în luptele dintre Matei şi Vasile Lupu.
Subt un Paşă de Silistra, Turcii au ocupat Bucureştii pe vremea lui
Constantin Şerban, urmaşul lui Matţi şi a lui Mihnea al III-lea.

In sfârşit, la Silistra a fost chemat, după o scurtă domnie cre
dincioasă Ghica V odă bătrânul şi de aici expediat la Constantinopol. 

Incă în războiul ce se deschisese după 16'/(.l, Silistra îşi păstrase 
însemnătatea şi Sultanul Mahomed IV petrecea acolo, aproape de oş
tile sale, în iarna anului 1677-8". 2) După aceea reşedinţa Paşei de· 
Silistra a fost la Babadag. Dimitrie Cantemir, spune că „toţi Paşii 
cărora le este încredinţată apărarea provinciilor nordice ale impe
riului otoman se numesc Paşa de Silistra ; reşedinţa lor este însă 
la Babadag". Un seraschier de Babadag, Daltaban Mustafa Paşa, în 
unire cu Arap Paşa, guvernatorul Trebizondei, a trecut Dunărea,. 
în fruntea armatei turceşti, pe la Isaccea, în ziua de 25 Mai 1692, dar 
după 30 de zile s-a înapoiat, fără să fi putut lua cetatea OrheiuluL 
din Moldova. Acest Daltaban Mustafa Paşa, a stat patru ani la Ba-
badag. 

MANGALIA PE LA MIJLOCUL SEC. xvn. - Călrutorul Evliia Celebi, 
care a vizitat Mangalia pe la mijlocul sec. al XVII. dă următoarele intere
sante informaţii asupra acestui oraş : 

„E un oraş foarte vechi. Situaţia sa este frumoasă ... De oarece Gâ:d 
Umureia-Adje-Iacuboglu a întâmpinat greutăţi în timpul cuceririi ora
şului în 1392, sub domnia lui Baiazid Fulgerul, el a distrus cetatea. Astăzi 
este un oraş frumos şi înfloritor. El este un 1,ac-uf şi se administrează de m•,
te·veli. Este deasemenea o car.a a districtului Dobrogea Silistria, în fruntea 
căreia e un paia plătit cu 300 de acceas. Cadiul primeşte cinci pungi. 

Mangalia are un serda1· comunal, un muhtesib comunal şi un sub:1şr1.
Sunt mulţi negustori care trăesc în case solide de frica cazacilor. Ma

joritatea oamenilor de seamă din localitate sunt Lnzzi ai căror sti,ămo7i au 
fost sclavi. 

Lazzii au un proverb: ,,Dacă. cineva n'are posibilitatea să mearg:t la. 
Meca, trebue să meargă la Mangalia, pentru că. acolo este adev,ăratul hagia
lâc al nevoiaşilor. Sunt de asemenea mulţi greci" şi evrei. In faţa judecătoru
lui se pledează în permanenţă J)rocese între evrei şi lazzi ... 

Moscheea cea mai importantă este aceea a lui Esmalab Sultan. E o 
constructie bine luruina,tă cu mulţi credincioşi cum nu se găseşte aiurea ... 

1) Printre Paşalele de Silistra au fost Murteza, Mahomed Abaza, Ke
mian, SiavuR Kadăr, Fazl::i., Ibrabim. Ipsir, Mustafa, Nazuf, românul Ilie-
fiul lui Petr{i' IV Rareş, Cantemir (1622J, Muracl, Soliman ş. a. " 

2\ N. IOTIGA, Chestia Dunării, p. 196. 
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St1nt 7 şcoli l)I'i111a1·e, t1·ei l1a11 t11·i, 3()() 1·nagazine şi o 111ică ca1)elă a 1le1·-
vişilor ... 

01"aş rtl a-re 7 cafenele �i t1·ei sute cie mag·azii î11 })01·t şi alte locu1"i, c� f'i 
este 11n ce,1t1·u co111ercial. Ha11ul cel mai b11n este acela al se1·da1·ului. 

I •

I11 1"apo1·t cu m,ă1"'i1nea oraşului numă1·11l 111ag·azi11elor este inic. 
.,Por·tul este n1are. Se face expo1"t. pent1·u Co11stantinopol. I1

1iind Jes
c·l1is în pa1·tea de sud-est, valu1"ile sunt f oa1·te })ute1·nice şi vasele po1·11esc4
f�âr1d a.u i11că1·cat mărfu1"'ile 101" . 

l'ti antich.i,tate a fost ac·i 11,11 JJ01·i ·ma1·e ev, clo·uc1 e.>·i1·i. Cliir,1· llzi se ?lă:l 
irt f u11.1lul ·1nă1·ii 7,i.ct,1·ele 11iolulili, ,1ia1·i cât 111:u r1 (ii. 

111 vecină ta_tea 01·aşului sunt g·rădini şi vii. I11 11a1·tea de vest Re în:1.l·ţri 
o mică tel�e, (capela de_1·vişilo1") 11un1itri l\1uhat�en1. - lia,ba'· 1).

I n cursul secolilor XVIII şi XIX, Dobrogea a fost, dese ori 
teatrul de operaţiuni în războaele necurmate dintre Ruşi şi Turci ; 
precu111 şi ţinut de pradă pentru bandele de cerchezi, de lazi, sau de 
turco-tătari, când autoritatea paşalelor de Silistra, sau ale ,,aianilor 
de Dobrogea'' - comandanţii ienicerilor - scăzuse. In anul 1772 o 
luptă s-a dat la Silistra între Ruşi şi Turci. Ruşii n'au putut Jua 
însă această cetate. După doui ani, Ruşii, sub comanda generalilor 
Romantzov, Kamensky şi Şuvaroff, au atacat şi au cucerit Silistra, 
după care s-a încheiat pacea între Ruşi şi Turci, în inicul sat, Kuciuk

Kainargi (1774), situat în Dobrogea Nouă. Alte bătălii s-au dat într·e 
Ruşi :şi Turci în Dobrogea : în 1809, la Tata1·s�a, situată la E. de Si-
l�stra ; la Silistra ; în 1828, când generalul rus, Roth, cu 10.000 de 
soldaţi şi ajutat de o flotilă de război a atacat Silistra, dar fără suc
ces ; în anul 1829 Ruşii după ce au primit ajutoare, au trecut Dună
rea pe un pod, în dreptul Cernavodei şi de aci pe la Cuzgun, au ve-

. · · nit, la Silistra. Ruşii au construit şi un alt pod, în sus de Silistra. 
In ziua de 29 Iunie 1829, Silistra a fost cucerită de Rusi. 

• 

• 

j 

, 

Prin tratatul dela Adrianopol din 2,-14 Septembrie 1829 2)
dintre Ruşi şi Turci, Rusia şi-a asigurat un control asupra Du
nării, fixând frontiera dia Dobrogea, până la gura Sf. Gheorghe ..

· 
Art. 3 din tratatul dela Adrianopol : 

.. 
•

· 
,,P1·utul continuă să fo1·1r1eze lirr1irta ambelo1· i1111Je1·ii, clela l)·unctul unfle 

c.L<:est l"âu a.t.ing·e terito1"iul l\tJol<lovei, până la confluenţa sa cu Dunărea . 
Din rlce st loc, linia 1·1·ontierilo1· u1· niează cu1· s 11,l D11,'rir.11·ii pd1iă la Z11i

bucăt'u.r<1, Sf. Gl1eo·1·ghe, î11, a.J·a fel, în cdt lasă toate insulele fo1·mate ele dife
,_ 1·itele b·raţe ale acestui fl'uviu î1i posesia Rusiei; JJcirtea d1·eaptă va 1·ămâni, 

ca şi î·n t1·cc1,.t Po,r-·ţii Uto1nane ... '' 

I 

I{usict., odată în stăpânirea gu1"'ilor Dună1·ii, a J)al·aliza;t come1„ţul pe 
::tcest fluviu, impunând vaselor de comerţ, care trebueau să intre în Dunăre, 
o car� .. ntiriă., la Odessa. Aceste măsuri au fost luate de Rusia, fie c:u scopul de
::-1, lovi în At1stria, fie cu scopul de a favo1"'iza IJ01,tul rus Odessa 3).

De unde prin tratatul ruso-turc din 1812, frontiera dintre cele 
două imperii, fusese fixată, î11tre Basarabia şi Dobrogea, braţul ... Chi-
1ia ; în 1829, prin tratatul de la Adrianopol, Rusia a obţinut posesiu-

, nea întregei Delte a Dunării. 
----

1) 1'J·ad. de Goran I. c·ialicoff, ziarul ,,Dobrog,ea ju1,1ă" Anul VIII. (191.?,-
1913), Constanta. . · 

2) ,.1.,extul tratatului în Martens, Supplement au recueil des principaux
· Traites, T. XII. p. 14!5-151.

:i) Băicoiarz1l, Dunărea, p. 40 şi urm . 
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In 1854, izbucnind un nou război între Rusia şi Turcia, Silis
tra - ,,cheia Dobrogei", cum a numit-o ţarul Nicc,lae I - a fost ata
cată şi blocată pe la sfârşitul lunei August, de o armată rusă, co
mandată. de generalul prinţ Paşchievici. Ruşii, însă n'au putut cu
ceri cetatea. 

In anul următor, trupele franc�ze, au ocupat Dobrogea. Din 
cauza holerei ce bântuia în această provincie, numeroşi soldaţi fran-
cezi au murit. 

In amintirea francezilor morţi in Dobrogea, în timpul răz
boiului Crimeii, un monument funerar s-a rjdicc:t în cimitirul din 
Constanţa. 

In urma războiului Crimeii prin .tratatul de la Paris din 1856 
(30 Martie) 1) Rusia a pierdut Delta Dunării şi parţea de sud a Ba
sarabiei ; dar în urma conferinţei dela Paris din 1857, prin proto
colul semnat la 6 Ianuarie, Turcia a reluat în posesia sa, Delta Dună
rii şi Insula Şerpilor. 

S-a prevăzut în condiţiile acestui protocol, care au fost con
semnate în tratatul dela Paris din 19 Iunie 1857 relativ la Delta 
Dunării 

Insulele Deltei „în Joc de a fi anexate la Principatul Moldovei 
vor fi repuse sub suveranitatea imediată a Sublimei Porţi (art. 2). -· 
Turcia se obligă să întreţină un far în insula Şerpilor" (Art. 4). 

Sub dominaţia 'otomană, Dobrogea a suferit consecinţele unei 
âdministraţii orientale, care nu a avut grijă d�osebită faţă de nevoile 
populaţiunii din punctul de vedere economic şi cultural. 

Faptul că aproape întreaga Dobrogea în timpul dominaţiunii 
otomane a fost „o stepă" necultivată şi slab populată, se explică şi 
prin dispariţia vieţei agricole ca şi a celei maritime. Populaţiunile 
turco--tătară n-au fost propriu zis agricole şi nici maritime. 

In „Observări asupra Dobrogei" d. S. Mehedinţi scrie despre 
epoca dominaţiei otomane în această provincie 

,.llar nu numai aspectul maritiru al vieţei dobrogene se pierde, ci rlis
p:i.re şi cel agricol din interior. In locul numeroaselor sate ele plugari clin 
vremea romanii, Dobrogea devine iarăşi o stepă" 2). 

POPULAŢIA DOBROGEI IN TIMPUL DOMINAŢIEI 

OTOMANE. 

!.-ROMÂNII 

Pe lângă Românii băştinaşi, pe cari i-a găsit stabiliţi, Turcii, 
în Dobrogea, au mai venit numeroşi Români din stânga Dunării, în 
această provincie, sub Mihai Viteazul şi mai cu seamă, în timpul 
domniei fanarioţilor. 

Generalul german Bauer, ocupttnclu-se ele un recensământ fi:'tcut în 
i\1-:..intenia fle Constantin Mavrocordat spune că s-a com,tatat prin ,.pecoir·, 
adicft pri11 bilet.e tipărite, la. începutul clomnie.i lui Mavrocordat, 145.000 ele 

1) MARTENS, op. cit. p. 770-781.
2) Bul. Soc. reg. geogr. An. XXXVIII 19Hl, An. 1920.
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familii (735.000 suflete) ; iar în anul 1745, făcându-se un alt recensământ s·a 

•constatat nu.mai 75.000 de familii (350.000 suflete) - populaţia se înjumătă
tiRe. �-a ftl(:ut �i alte 1--ecensăminte mai târziu şi s-a constatat că rămă.aese

� nl1mai 3fl.OOO de familii de ţărani (175.0(JO suflete). Această scădere a popu
laţiunei M11nteniei, sub Const. Mavrocordat. se explică prin emig·rarea ţăra
nilor în Ardeal, în Dobrog·ea şi în partea ele sud a Dunărei (Bulgaria de azi) 
tlin cauza situaţiei mize1�abile ce le-o crease domnia nesuferită a fana-

• 

'·l"ioţilor. . 

Românii dit:1 Ţara românească, din cauza· vieţei mizerabile ce 
duceau sub domnia asupritoare a fanarioţilor, au emigrat în mai 
multe rânduri, în Dobrogea. Acest val românesc de· peste Dunăre 
·spune d. N .. Iorga 1) - ,,aduse (în Dobroge::i) ,::rearea de sate nouă
în aceleaş ţinuturi, în care până astăzi rasa noastră se păstrează cu1
caracterul ei deosebit''. 

' ·· 

Aceste strămutări ,de populaţie românească se· făceau prin o 
.primă aşezare în Balta şi apoi sfârşeau, după câţiva ani, prin a aşe
zare statornică, fie pe malul drept al Dunărei fie mai departe, în 
interiorul Dobrogei, sau chiar până aproape de ţărmul Mării. Negre. 

Satele de pe malul drept al Dunării, ca Seimenii Mari, Seime
nii Mici, Boascicul, Rasova, s. a., au fost înfiintate de Românii din , , ' 
Ţara românească, cari pentru câtva timp au avut aşezări, fie pe ma-

;;lul Borcei, în Ialomiţa, fie chiar în Baltă, în timpul stăpânirei oto-
mane în Dobrogea. . ,
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Ace1eaş n urniri de sate româneşti pe ambele maluri ale Dunărei 

• 

-

' • 

• 
• 

• 

I 

( 

,,Cum vedem, balta a servit de s_uport populaţiunii româneşti din JVI11n-
�.-tenia . p_ână la Rtabilirea definitiv� în Dobrogea. Şi dacă acest ţinut, puţin
r„cces1b1l elementelor nomade, cari irnpedecau dezvoltarea aşezărilor stabile 
nu ar fi existat, nu am fi avut niciodata acel şira.g de sate cu1�at române.�ti 
de pe malul Dunărei'', - sc1"ie d. ·victor Morfei 1). 

' 
• 

Faptul că numeroase şate româneşti din partea dreaptă a Du-
_nări� �1:1-tr� Silistra şi Ce�navoda, a_u acelaş nume cu satele din stânga
_Dunar�i, situate pe malul braţului Borcea �i că aceste sate-dublete
-------·--

· 1) Victo1· M 01·f ei, Balta Ia1orriiţei. Analele D0JJ1"og·ei, Anul V şi VI. 1921:-
-1925 p. 80. 
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au fost înfiinţate cu mult înainte de alipirea Dobrogei la România, 
dovedeşte predominanţ;i elementului român pe ambele maluri ale 
Dună11i şi în Baltă. 

La V. de Silistra avem satul Vaidomir, cate face „dublet" cu 
satul Vaidomir de la V. de Călăraşi ; apoi sunt satele situate pe am
bele maluri ale Dunării dintre Silistra si Cernavoda cu aceleas nu
miri : Coslogea, Oltina, Satu Nou, Beili�, Marieanu, Cocargea. 

,,Răspândirea Românilor băltăreţi in Dobrogea este limitată pe hartă 
de laturile triunghiului cu baza plecând dela Ostrov şi dusă prin baltă pânii 
la Cochirleni, lângă Cernavoda. Satele care formează baza triunghiului sunt 
in maj,iritatea lor curat româneşti. De Bulgari, ori de Turci nici pomeneal:i. 
Despre Turci, bătrânii satelor spun că ar fi existat câţiva cari cu încetul s'ar 
fi rt?tras tot mai mult în interiorul Dobrogii şi mai ales în spre Deliorman. 

Elementul românesc viguros începea să-şi îndeplinească menirea în 
interiorul Dobrogii şi mai ales în spre Deliorman. 

Cu cât înaintilm spre vârful triunghiului, numărul acestor „Români
i•echi", cum se numesc ei. scade până ce în vârfuţ_ triunghiului, la Tache
Deresi, găsim doar o singură familie numită Negrea, care are legături de ru
denie cu o altă familie Negrea din Tanea pe ţărmul stâng al Dunării în jud. 
Jalomita" 1). 

Numărul Românilor, după o statistică din anul 1874. in satele Ostrov, 
Oltina, Beilic, C:'\şla, Bugeac, de pe malul drept al Dunării, a fost de 2925. 

AcP.şti „români vechi" au dat numiri româneşti şi dealurilor din ·veci
nătate: Dealul, Cărămida, Dealul Mălăgenilor, L.impezişul-Vaderoasa, Mo
vila Sr1paUf., Gh-i.mpina, Drăgaica, Dealul dela Cetate, Dealul de peste Silişte, 
',sianciul, etc. 

Numiri româneşti vechi găsim apoi ş1 mai departe pe malul 
dobrogean şi în Delta Dunării. In harta înregistrată la „Bibliotheque 
Nationale" din Paris sub N. C. 7211, cu tii:lul : ,,Carte du D.a.nube, 
depuis la ville Hirsova jusqu'a son emboucJ111re dans la Mer Noire, 
avec la description de sa profondeur" (harti manuscrisă, fără dată, 
dar făcută către sfârşitul sec. al XVIII) sunt trecute următoarele 
numiri : 2) 

Gârle: Kolitshera, stalni Pezica (Pisica), Tohoulenez (Ciulineţ), Rakel, 
Lunga, Somma (Somova). 

La.euri : Plm1ko, Kletsch, Somovo. 
Sate: Hirsow, Molodischie, Sarai, Noen (Noeni), Rosheshti, Petshenage 

Nare (?), Igliza, Matshin, Garban, Vakareni, Loubkoviz, Kousaken (Cosă
chf.ni ?), Rakel, Isaaczi, Noy (pl. de la Nou, Satu Nou),, Parkesh, Doulczi 
(Tulcea), Grislaw, Saskoule, Saskiule Barleni, Barleni Filiponskaja, Kara 
Kirman. - dintre care majoritatea sunt româneşti. 

Numiri în Delta Dunării: Giurrhejo (Sf. Gheorghe), lac Obrechene ru 
gârl� Obreschene, lacurilA Lishtihille (Liş_iţele), Hashoul (Rosul), Boul, L'Ts!e 
de Lete (insula Letea), lacul Lounga, Brachile mare, Brachile mic ; gârlele, 
Rousoul, Neladina, Rosoul, Tintel, Zigun (Ţigan) : lacurile Geosanca mic, For
tuna, GAosanca mare, SelPbastoul, Redoukul; satele Staraia Kilia. Kishla 
Balahan, Lete i lacurile Sclenez (Sulineţ), Maliza /Matita). Mirchiou ; brat,.,le 
Pardena. Ivaneshta (Ivăneşti), Venedikoul (Veneticul, Veneţianul). GiÎ·la 
Mare, Basarshikul ; gârlele Schouly, B�dian, Neladina, Rascrouzi (Răscruci), 

1) Jon Neci7/., O infiltrare româneasc_ă în Dobrogea Veche, Bulet. Soc.
:Reg. de Geogr. Tom. XLII 1923. Bucureşti. p. 94.

2) G. Valsan. Românii în Delta Dunării la sfârşitul sec. XVIII. O-ma

rtin l11i T. Rinnu Bucureşti, 1927. p. 327 ş. urm. 
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Gou1·a .Souanze (Gura Şa11ţt1lui), Resva.no, l{o1·ncJi, Qit<-l1·ba, Ve1·'igui, Bouaza
J:>artiza (-- Portiţa, g·u1"'a Portiţei). 

- _t\11torul bărţei spune într'o notă că n1ai multe insule - Fo11.do1lm,i1·it
Vit.'-:cho1.ll, K:re·mene, Ral1·el, Nilc<:oill, Ki.r.;/{.u., Bala·n - unele situate pe mal11l 
st:1.ng al Duni:irii , - . sl1nt inundate câr1d apele vin m�1--i şi ai căro1· lo�u.ilo1·i,
clltll<la.tlf., .�,, 1·r,t1·c1geti 1.t in tin1..zJ11.l lîL'll ridaţiilo·1·, da1" azi ele sunt nelocuite .

• 

I 

I 

Reese din această notă că Românii de pe rnalul muntean şi ba

sarabean treceau pe malul dobrogean şi aveau aşezări în aceste . os
troave, precum trebue să fi avut aşezări şi în interiorul provi'nciei. 

Mocanii treceau şi dânşii cu oile lor, ·pe la Chilia în Delta Du
nărei. 1 ) •

D„ Eugene Pittard, octtpându-se de coloniile vechi romârJ.eşti 
din Dobrogea, face următoarele consideraţiuni 

\ 

,,,Colonijle r·omâ.ne ve11ite de n1ai 1nt1lte sec·ole îtl l)ob1·og·ea - s11b oct1-
J)a.ţia turcă era.u 11ume1·oase - au co11stituit lJe toată. î11ti11de1·ea acestt1i 

, pământ ag·lome1·aţîi împo1"tante. 11ulte sate s-ctu foT·n1:tt cu ajl1toJ-·t1l t1noi 
POIJt1latii venită în înt1"eg·i1ne ctint.1·'l1n si11gu1· juclet al I{o1nc1 niei. _1\tun(·i 
aceşti I"ODlci,ni - care au păst1"at viu arr1i11ti1·ea 01·ig·inei lot· judeţene, - 1·i"t i.;

lJuncl : J"om ctn i din Dolj, sau 1·omâ ni clin Teleo1· rt1 n n, sat1 1·ort1c111 i cli11 J3acfl. 11; 
etc . 

j,Pe lc\11g·r1 coborîto1·ii colonilo1·, a crL1·01· st 1·;i 111o�i cla tează })Oa te tli l t
epoca romană, precleceso1·ii fi.res·tor· 1:·omâ11i cli11 I)ob1·og·ec-1, au fost, î11 }Jarte 

· cel 1111ţin: ciobani a1"dele11i, care cobor·c1.nti clj11 rr111nţii 101·, a11 venit p,\Jl� i11
� Dobrog·ea, concl11 cftncl tu1"mele 101" de oi .

. ,Ace0tia er·a.u 11omazi, t1--ecăto1·i, rJ�11· "j flLl fhc11t, (l1·L1rr1 secle11tat·ilot·, 
ca1·e, au t1"er.l1t fluvil1l, au ce1„ut pnmântu1·i - �ultanilo1· ·- şi s-at1 ase½:1t 
}Je11t.1·1.1. totclea.t1r1a r,e rla.tot1l acest::l, ap1·oa1,e J)1·ett1ti11cle11i f.oa1·te 1�oclitc)1·. 
_t\ceqti a�1"ict1lto1·i şi ciobani au 11rtstr�it aminti1·ea. 01·ig·inei 101· moldt)ve
neşt1. sa11 n1t1T1tene�ti, ei o sp1l·1i c··u. 111d11<l1·ie _; dt„ i>el1c· ·11 ,·i Pi t1·ăe�·c· (tlăi?11·i rl<' 

. c·olJt)1·tlto,·ii. b11l(Jcl1·ilo1· li1,i As·pa1·11h, c, tătr1-;·ilo1· ,�i li t111·c·il<J1· l11i 1Vlc1l10111e<i 11·'2)

In ,,Monograf ia satului Răşinarii'' de V. Păcală se spune că sub 
·regimul turcesc oierii Răşinăreni populau cu tur1-J1ele lor de oi, iarna,
Delta şi ostroavele Dunării.

I 
•

• 

,.Dife1·ite tratate incheeate înt1·e p1·i11ciy1ii . l t111t er1iei şi ai· Ar·clealt1l•J i,.
n.poi înt1·e 1mpă1·aţii Austriei, Rusiei şi Tu1·ciej, asig·l11·au păsto1"ilo1· de oi li
be1·a t1"ecere cu tu1·n1ele 101" prin tă1"ile acestea'' a).

Oile crescute ele 1'ăşinbl reni apa1·ţin 1·a.8elo1" ţig·aie, bâ1·sană şi �tog·,J�;e. 

� , Al. P. Arbore 4) şi I. Georgescu 5) spun că Dobrogea fiind una
provinciile cele maţ căutate de păstorii ardeleni .. aceştia au avut le
gături strânse şi puter11ice cu dânsa. Un f ir1nan al Sultanului, dat la 
sfârşitul secolului al 18-lea, acordă privilegii păstorilor ardeleni în 
Dobrogea. 

• 

-:---------

1) N. DRAG01VIIR, pţi,stor·t1l Săliştenilor, Luc1'ttl·ilo1· I11st. (ieo�·. Cluj.
\ToJ. II. 

2) Etltde .r;;,u1· l.'i11dice l'eţJhcilique en Rou1n(lriir etc., 1)a1· Eug·e11e J.-:>jttar·(I.
Bul. Soc. I'eg. Ito. ele Geog1". 'I'omul XL V, 1926. Bucureşti. 

:3) ,�lVIonog·r·afia satului Răşinari de V. PăccllcZ, Sjbiu, 1915, 1)ag. 292. 
. 4) 4.<\TJ. P. ARBC>RE, O încercare de 1·econstitl1i1·e a t1·ecutul11i romât1i-

. Tor clin Dobrop;ea. ,,Analele Dobrog·ei''. III, 2 p. 2(38 si ui·m. .. 
5) I. GEOI�(il{SCU, 15 c1.ni de tranRhumantfl în ţi11·ile 1·0111c111P (1872-

·1797) ,,Anr-tlele l)ohrogei''. An. V şi VI. p. 31 şi urm .
• • 

,I 

.. 
• ' I ' 

.. 
• 

• 

• 

' 

I 
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),După vecl1i clatine - sc1·ie d. G. Vâlsa11 - păstorii a1"cleleni c.obo1·a11 
î11 fiecar·e a11 din munţi pe ,,cl1·umul oilo1·'' până la vadurile Dună1"ii, ele un,:le 
treceau cu tl11"mele î11 câmpiile Dobrog·e.i. SJJre a apăra interesele acţ3sto1· 
Mocani existau, pe lâng·ă consulatul clin Gala.ţi, 1ncă două vice-consulate Ja 
ii d1·şova si Rusciuc, adică la cele două vaduri mai însemnate ale Dună1·ii·' 1).

Exista prin 1845 şi o stărostie mocăneasc.ă la Hârşova. In acelaş a1--ticol
citat. el. G. Valsan, povesteşte o întâmplare din anul 1851, care a t111·bux·at
viaţa 1nocanilo1" ciobani şi a provocat un schimb de corespondenţă .  înt1'e con
sula tele şi vire-consulatele austriace şi autorit.ăţile turceşti din Dobrog·ea, din 
cauza unor· taxe . Beilicul şi Ciubuc-Parasse -- impuse atât nioccinil01„
,ţta.bili.ţi în Tu1·cia, cât şi . acelo1"D dintre dânşii, ca1"i nu puteau face dova.cla 
că se întorc în f ieca„1·e n„n în pat1·ia lor (Ardealul) : 

,, ... das Beilik und Czibuk-pa1·asse ·von allen jenen Mokanen ge1iomm!�-,1 
we1·den .\·ollen die in de1· Til1'·kei ansăssig, oder die nicht ausweisen Konnen
da.r;." sie alljtih'rig in ih1� Heimdth. 1·uck1�eh1„en''. ,,Observarea aceasta constată 
d. G. Vâlsan: e foarte importantă. Ea dovedeşte că în afară de Mocanii legaţi
in fiec�are an de sat.el13 lur arcleleneşti ,,EXIST AU ltfOCANI STABILIŢI M_4.l
DE MUT.JT IN DOBROGE.4. S1 NU}IJARUL ACESTORA TREBUE ,S'A FI 
POST INSEMNAT FIINDCA ATRASESE ATENTIUNEA CHIAR A INALTEl 

• 

PORŢI CARE LE 1>RETINDE_4. PLA.T A DARII„OR''. 

-

In legătură cu această afacere, d. G. Vâlsan a ·publicat în ,,Graiul Ro
mânesc'' condica ,,de ec,)nomii ele oi a1"deleni'' a consulaJtului austriac din Ga
laţi (9 <Jet. 1845) unde sunt trecuţi moca.nii din ţinutul Braşovului, ca1"e

avea11 tur1nele lor de oi în Dobrogea (Hârşova, Babadag, Tulcea, Silistria, 
Kiuste11gea, Isaccea, Mangalia, Balcic, Bazargic). -

· Tot în legătură cu statornicirea moca11ilor
Adam scrie în ,,Constanţa pitorească'j : 

• 

în Dobrogea, Ioan 
> •

.,In primul loc t1"ebue să ne an1intim că economii ele vite, 1noca·nii �·i 
(:eilalţi transilvăneni veniţ·i, n'au cruţat nimic, pentru ca să cumpere pământ 
şi să se statornict;:1�1că. ct.1 incredP.1·e şj îndrăsneală, acolo unele n'ar fi 1--iscat 
nimeni din tară să- 1şi vâ.re avutul. 

, Mocanii mai ales, cu firea lor persistentă şi călăuziţi de acel instinct 
1"ar de extensiune şi cuceri1"e, forţat1 î1nprejurările şi-şi riscau toate 1--esu1·-
sele: pentr11 ca să pună mâna pe prop1"ietatea ameninţată. . 

Şi-aşa s-a putut ajung·e să avem o p1"oprietate mare românească, caI·e 
în E1lte împrej111"ă r·i, n.1" 1·i t1�ecut c11 siguranţă în mâini străine'� 2). , 

1 

Ion Ionescu dela Brad în lucrarea ,, Voyage agricole dans la 

Dobroudja'' (1850) spune că locuitorii din satele Ardealului - Să
cele Săliste Valea, Tilisca, Gales, Răsinari, Poenari si Rădeni - ve-

' , ' , , , , 

neau pc la sfârşitul toamnei în Dobrogea, pentru iernatul oilor ; iar 
când se împrimăvăra mulţi părăseau această pro'lincie, duc�ndu-se în 

Ardeal ; iar cei rămaşi arendau păşunele pentru vară. Despre româ

nii ardeleni din Săcele, Sălişte şi Poenari, Ion Ionescu, ne dă inf or
matia că ei se stabilesc aici si se însoară Cll fete de români'' , iar 

, 
,, , 

mulţi dintr'înşii ,,trăesc de multă vreIJ:?.e în Dobrogea''.

In Graiul nostru se citează povestirea unui ţăran din Sălişte 
(Ardeal) despre aşezările mocanilor în Dobrogea: : 

I • 
, 

• ' 
• 

. ' 1) Ci. V AI"'SAN, l\1oca11ii î11 Do1)r·ogea la 1845 etc. ,,G1--aiul Româ11esc·' .

. i\.11lll II N. 3. l\1Ia1·tie 1928. BUClll'eşti.
• 

. 2) I O AN AD1\.l\1I, , .C011stc1.r1ţa }Ji101·ească '', lJ. 261:. Buc. 1908. . 

Ro1nill'i1,s Sei��Ct'1iu. - ,,Dob1"og·ea'4

•

• , • 

• 

• 
, 

• 

• 

< 

•

• 
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• 

• 
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„O 'nceput apăi oamenji de rămâneau şi pi-acolo, apăi mulţ o rămas 
pi-atolo cu yietele, că s'o strămutat locu de n'o mai putut umbla cu iele pe 
drumuri...'' 1) 

După o legendă satul Analdochioi, de lângă Constanţa a fost înfiinţat 
de un mocan, Rondu, ·�a.re a trecut la mahomedanism. Legenda spune că un 
cioban mocan, Ronciu, s-a amorezat de fata unei turcoaice văduve, pe când 
păşuna oile sale in apropiere de Constanţa. Acolo, şedea, într'un bordei, 
văduva Fatme, împreună cu fata sa, Aişe şi băiatul Ali. Ca să poată lua de 
soţie pe frumoasa Aişe, ciobanul ·român, a fost nevoit să treacă la mahome
danism, schimbându-şi numele de Ronciu, in Raşid. E şi un cântec cu legen
da lui Ronciu-Raşid, care se cAntă la nunţile turceşti din Dobrogea. Un 
Ronciu-Raşid a trăit în Anadalchioi şi a lăsat un fiu, Elias Raşid, care a 
avut întinse proprietăţi în această regiune. In Hârşova sunt mocani, rude cu 
Ronciu-Raşid, care pomenesc cu dragostea strămoşului lor cu o tânără şi 
frumoasă turcoaică 2). 

A ex.istat „Starostia Mocanilor" la Hârşova şi una din mahala
lele acestui oraş „Varoş" era locuită de Mocani. 

Mocanii, Ţuţueniî, Mărginenii, Bârsanii, Moroienii, sau Bră
nenii şi Breţcanii veneau cu turmele lor de oi, în Dobrogea, fie pe la 
vadul Brăilei, sau Hârşovei, fie pe la vadul Silistrei, pe drumurile 
,,oilor". 

:Mocani şi Ţuţueni se numeau oierii români ce treceau Carpa
ţii, din Ardeal, în Ţara · Românească ; apoi, treceau Dunărea, în 
Dobrogea. 

Mărginenii, sau Ţuţuenii se numeau oierii români din Săli
şte, Răşinari, Poiana şi din alte localităţi din Ardeal. 

Moroienii sau Brănenii erau �ierii români din Bran (Ardeal) ; 
iar Bârsanii erau cei din ţara Bârsei (reg. Braşov). Breţcanii erau 
oierii români din Breţcu (Ardeal �) 

Păstorii ardeleni treceau Dunărea, în baltă şi de aci în Do
brogea. 

Intr'o doină, un cioban întreabă un puişor de corh şi un pui de 
rândunea: 

1) I. A. CANDREA,. OVID DENSU�IAJ',;U, Tll. O. SPER.\NŢIA. -
Craiul nostru. Vol. II p. 105. 

2) JUD. CONSTANŢA in anii 1916 şi 1922/923, Expunere nrezentată
comiiliului judeţean de către N. T. Negulescu, prefectul judeţului Constanta. 
1924. p. 37-38. 

3) Ovid Densuşi.a.nn, Viaţa păstorească în poezia noastr'i popu1ară 
lnst. de filologie şi folklor, Bucureşti, 1927. 

' '

.4ndrei Veress, Păstoritul Arrlelenilor în Moldova şi Ţara Românească 
până la 18Z1. Anal. Acad. Rom. 1927. 

Foldes, Păstoritul la Romani, (ung.) 1. Ungvar, 1907. 
Victor Morfei, Infiltrări române,:ti dintr'o parte şi alta a Dunării.Bul. Soc. Reg. de Geogr. Bucureşti, 1927. 
Em.. de 111artonne, La Valachie. � La vie pastorale et la Transhu

mance dans les Karpates meridionales. Leipzig, 1904. 
St. M eteş. Păstori ardeleni în Prin cinatele Rom:lne Clu i 1925 
N. Dragomir, anchetă asupra păstoritului şi a tra�shu�1anţei.
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„Spune-mi puişor de corb 
La Dunăre · o fi pod? 
Spune-mi, pui de rândunea, 
Verzită o fi balta 
Să pasc eu cu turma mea?'·. 

(Ion Creangă, VI, 225). 

. � ,, .. .foarte mulţi Brăneni aveau pe timpurile cele vechi tirle mari ele oi,
c1te o000-10000, aveau herghelii de cite 50-300 de cai şi sute de vaci. Oile 
le iernau în Romînia, pe Bărăgan, în bă,lţile Dunărei şi în Dobrogea. Pri
mă vara le aduceau în munţii Bucegilor". 

(De ale lui ilf oş Barbă-Albă, în „Gazeta Transilvaniei'', 1909, 14 Ianuarie). 
,,Păstorii noştri mînînd turri'.\ele lor vara la munte şi iarna la baltă, 

sau _la miazil-zi d� Dunăre,.. n'au trăit tocmai rău în timpul stăpânirii tur
c-eşti care, în schimbul unor bacşişuri, le acordau multe halîruri ...

Nefiind strînşi de dispoziţiunile severe ale legilor ... ciobanii brăneni 
duceau o vieaţii păstorească foarte largă, cutreerînd cu v::.tele trei hotare 
de tări : ungurească, romînească şi turceasci1.. La încheierea tratatelor ,lin
lre Austriaci şi Turci nu se punea nici o piedecă tîrlaşilor, care îşi desfii
cean produsele lor acolo unde li se oferia un preţ mai bun. Dela Mai până 
la începutul lui Septe1nbre na o mişcare şi comunicaţie pe cărările şi văile 
munţilor, ca şi pe şosele. 

Această ocupaţi1ine plăcută, dela o vreme încoace, a început să fie 
părăsită de Brăneni, nu de voia lor, ci siliţi de măsuri administrative. Pu
nîndu-li-se fel de fel de greutăţi şi din causa măsurilor preventive pentru 
a împiedeca o boală ... şi uneori şi clin partea guvernului i;omîn, care fără 
�ş, aibă intenţiuni rele a cedat unor presiuni, tîrlaşii se împuţinau mereu". 

(I. Clinciu,· Din trecutul Branului, în .,Transilvania", XLI, 411-412). 
„Turmele de oi ale Mocanilor din Săcele, Rîşnov şi Bran iernează la 

baltă şi în Dobrogea, iar de primăvară ... vin la munte unde rămîn pană 
la Sf. Măria mare, cînd se reîntorc iarăşi la cîmp pentru iernat. 

In secolele trecute aceşti economi de vite, dintre care unii se asez!tu 
cu turmele lor pentru iernat de-a-lungul Dunărei, alţii în Basarabia şi alţii 
departe în Turcia, făceau în acelaş timp şi un serviciu gratuit de informa
tori şi cercetaşi militari. Ei observau mişcările armatelor turceştî, nrecum 
şi 11regătirile acestora pentru expediţiuni militare şi nu întârziau de a da 
regulat de ştirP. atît în ţară, cit şi în Transilvania, de cele ce se petrec în 
Turcia". 

(I. G. Babeş. Din plaiul Peleşul1.li, Bucureşti, 1893, 59-60) 
,, ... In Şchei înainte vreme erau tare mulţi economi de vite de le zicea 

oieri, ori Mocani, şi erau cam tot una cu Săcelenii. ba erau mai mari ca 
8ă<'elen,ii si îşi ţinenu vitele în România pe Ialomiţa. pe la Buzău, pe la 
Slobozia, Urziceni şi pe la Brăila, dar pe acolo mai puţin, de frica Turcilor ... 

Economilor de vite din �chei le zicea Mocani. cum le zice acuma S� 
celenilor ; celor din Bran le zicea Moroieni. iar celor din Sălişte, Ţutueni. 
Tuţnenii toamna treceau cu turmele în Turcia. Mocanii şi iarna ţineau 
turmele tot în Tara romînească, apoi care le băga în bălţi. care făcea fin". 

·(G. I. Pitiş, Mocanii fn Şchei în Gazeta Transilva.niei, 1890, 23 Iunie).
„Ocupaţiunea :le căpetenie a Românilor din Breţcu este economia de

vite. Ca şi Săcelenii, cutreeră. Rreţcanii cu turmele lor Moldova, Muntenia;, 
Dobroil'ea şi pînă mai ieri alaltl'ii�ri şi Basarabia". . . ... . 

(Nemo, La Bretcu şi la Sl��iic, ţn ,.Gazeta 7:ransilvamei .' 188�:25 Iuh�) .
... câmp11rile intregei Turcn, prm urmare ş1 ale Dobrogei, nefnnd pîna 

'l<'Um '�ro"rietă ţi ale pi:irticularilor, ca într'alte ţări, ci toate numai i1le Sta
tului fiind că toată întinderea imperiului otoman e o moşie mare, al cărei 
nr0n�ietar ei::te Sultanul. acolo. dacă un stă oîn de vite ia Sf. Gheorl!he. de 
fatl'i. cu zanciul l!hiumurucciul?i (v8:meşului), îşi numărav �itele �i,, plătind 
aceF:t.11ia pentru ele taxa cuvemtă, îş1 lua rl'ivaşul că a Platit, ap01 el putea 
cu vitele lui să umble pe toate cîmpiil�, dealurile şi yăile, prin toate tufele 
:;,i pădurile. prin toată Dobrogea. oprmdu-se numai acolo unde vrea, şe-
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zincl' unele vrea, cît îi plăcea; nimeni nu avea să-l supere nimic, că el cu 
vitele lui e stăpin, avînd voia să umble pe unde vrea un an ele zile, pîna 
iar la Sf. Ghem·gbe, pentru că el şi-a pH'ttit birul Sultanului". 

(N. Bălăşescu, Romînii din Ti,.rcia, în Cărţile săteaniilui ro,nin, 1878, 30). 

Em. de Martonne face următoarele consideraţiuni asupra co
lonizărilor din Dobrogea : 

„Harta actuală arată un mozaic unele elementul român, dominant 
de-alungul Dună.rii, se bagă mai peste tot. Nu era tot astfel acum patru�eci 
de ani 1). Ţara fusese tare colonizată ele că,tre Turci, care vedeau într'însa 
o poziţiune strnt�gică esenţială, şi garnisise cu castele înălţimele abrupte
dominând, la Nord, trecerile Dunării. Tătarii, pe jumătate nomazi, străbă
teau stepele în,tre Hâ.rşova, Constanţa şi Silistra. Bulgarii s'au fixat pe aci 
în mai multe rânduri. Dacă nu mai rămăseseră la începutul sec. XIX-lea, 
se'nioarseră în momentul migraţiunilor spre Basar):>ia şi Ucraina şi s'au sta
bilit în văile bine udate ale colinelor din districtul Tulcea. Chiar Nemţii 
părăsiră coloniile clin Basarabia, pentru a se fixa deasemenea în această 're
giune primitoare şi unde se semnalează chiar Italieni. După obiceiul lor, 
Turcii au dispărut în mare -parte de îndată ce h s'a luat dominaţiunea. Ro

mânii - a căror prezenţă de-alungul Dunării e semnalată de autori vechi -
au trecut în mare nurncir fluviul şi a.u fondat sate in stepă, adeseori -_ne 
lorn.rile stabilimentelor turceşti sau tatăreşti părăsite aproape de p·unctel,e 
cu apă. apoi. chiar pe podiş, găurind puţuri adânci., ca 'în Bdrăganul Vala
hici. Este continuarea naturală a mişcării de expansiune care a populat câm 
','liile Munteniei .. Bulgarii şi Nemţii nu s'au putut înmulţi în aceleaşi p,ropor
ţiuni. Singurul element străin care a câştigat este elemntul rus, repreze-n
tat prin Lipovenii pescari din· deltă şi din lagunele vecine 2). 

Care· a fost situaţia Românilor dobrogeni sub dominaţia oto
mană? 

Călugărul Partenie a călătorit în Dobrogea în anul 1839. In 
impresiile sale de călătorie 3) Partenie spune că în Măcin a văzut 
„o biserică situată afară din oraş, mizerabilă baracă de lemn, plină de 
noroi ... " 

Par:tenie, întţebând pe locuitorii romani, pentru - ce biserica lor 
e în această stare de plâns, aceştia au răspuns : ,,Dumnezeu să fie lău
dat ... Suntem mulţumiţi că o avem ... " Românii s-au plâns împotriva 
Turcilor care, sunt răi. Atunci când unul din Români a voit să repare 
acoperişul acestei biserici, el a fost spânzurat de turci. In Babadag,
Turcii au dat foc bisericii româneşti. •). 

Călugărul Parthenie, a luat drumul pe i.â.ngă malul Dunării,
ca să se ducă la Muntele Athos. Românii din Măcin i-au spus lui 
Parthenie că are la dispoziţie două drumuri : unul prin munti, care 
,,trece prin numeroase sate turceşti" şi celălalt de-alungul D'unărei : 
,,al douilea, pe marginea Dunării; până la Rusciuk, NU SE INTAL
NESC DECAT DE-AI NOŞTRI, ROMANI. DJNCOLO DE RUS
CIUK VEŢI INTALNI BULGARI". 
---------

1) O. TAFHALI, La 1/oumanie lronsda11:11bienne ( La Dobrou,lja), Paris,
1918, 12°, p. 195. 

2) mvIM. DE MARTONNE, La Dobroudja, Travaux de Comite cl'Etude,T, II, p.-6,1,3-662. 
3) Tracl. de archimandritul V. Puiu 1910, Vălenii ele Munte 4) Această biser_ică a}ost ince�diatrL ele turci în anul 1835. A. Cusu, art.ziarul „Neamul Romanesc , G Martie, 1818. 

-
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Din povestirea călătoriei lui Parthenie, se face dovadă ca m 
1839, toate satele situate pe malul drept al Dunării, dela Măcin până
la Rusciuk, erau locuite numai de Români, iar în restul Dobrogei 
erau sate turceşti. 

Parthenie aduce apoi elogii ţăranilor Români, care sunt foarte 
buni yl ospitalieri şi pomeneşte de preoţii lor. El mai spune că a
proape în fiecare sat e un preot, dar pe tot drumul până la R1�sciuk 
n'a văzut d� cât trei biserici mizerabile, fără pictură în interior, fără 
iconostas, cu icoane de hârtie. Din cauza războ2.elor dese dintre Ruşi 
şi Turci, o parte din Românii din dreapta Dunării s-au refug'iat în 
Ţara Românească. (p. 42 tr�d. Puiu). 

Rom{inii s-au plâns lui Parthenie ele conduita turcilor, care sunt răi, 
cruzi „că ne asupresc, ne ruinează şi ard bisericile noastre ; ei fură obiec
tele preţioase, ar.alo unde le găsesc şi distrug icoanele sfinte ; n0i nu putem 
sr1 ne plângem nimănui. Paşa nu vrea să ne primească. Constantinopolul 
este departe şi n'avem mijloace să ne ducem acolo ... " (p. 42, trad. Puiu). 

In Dobi:ogea s-au stabilit şi plugari din Ţara Românească, cu
noscuţi sub numele de cojani.

BISERICI ŞI ŞCOLI ROMANEŞTI. - Inainte de trecerea 
Dobrogei în stăpânirea imperiului otoman, a existat un episcopat 
românesc, la Vicina, în secolul al XIV-lea, a cărui jurisdicţiune se în
tindea şi peste Dunăre, în Valahia orientală. 

Episcopul de la Vicina, Iachint, chemat de domnul Ţării Ro
mâneşti, la curtea sa din Argeş, a fost cel dintâi Mitropolit al aces
tei ţări. O mitropolie a fost la Dârstor (Silistra). 

Au fost e,piscopi la Dârstor : Portemius (1564), Antonius 
(1638), Macarius (1672), Atanasius (1710), Hierotens (1719), Seraphi

mus (1720), Grigore ş. a. 
Populaţia creştină ortodoxă din Dobrogea veche a aparţinut 

din epoci îndepărtate de mitropolia din Brăila. 
D. N. Iorga spune că în bisericile române din Dobrogea se ci

teau cărti românesti 1). 
u'n episcop'a fost şi la Bogazchioi (Cernavoda). Episcopul Ne

ofit din această localitate, traducea în 1770 cărţi din greceşte în ro
mâneşte. 

In sec. 18, episcopul Grigore al Silistrei, a trimes o scrisoare 
de felicitare noului Mitropolit al Ţării Româneşti, Filaret II 2). 

Prinţul Ghica (1660-1664) a construit Mitropolia din Silistra, 
pe care a restaurat-o Grigore Ghica II Vodă între anii 1748-1752 ; 
iar Ipsilante a reparat-o în anul 1777. După tradiţie, Ipsilanti a asi
gurat venituri bisericilor române din Cernavoda şi Babadag. Prinţul 
Moruzi, în 1793 şi Caragea, în 1814 "), au acordat şi ei ajutoare impor
tante bisericilor româneşti din Dobrogea. 

1) N. Iorga, Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Do
brogea. I assy, 1917 p. 75.

2) N. Iorga, Viaţa unui Mitropolit de altă dată, Convorbiri literare,
1901. Fasc. XL 

a) V. A. Urerhe, Istoria Rorn,inil01·, I p. 243-2Hî; VI, p. G0-6:�; X,
p. 237.
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In timpul dominaţiei otomane, din consiliul vilaetelor (Iddare
Migilig) făceau parte pe lângă reprezentanţii autorităţilor, şefii de 
eparhii religioase ale tuturor confesiunilor. 

Guşu Papacostea Goga spune că sub turci „cine nu avea un şef 
religios nu avea protector" 1). 

Episcopatul grecesc din Silistra şi mai târziu, în sec. XIX-Iea, 
exarhatul bulgar, au perzecutat pe Români cu scopul de a-i atrage 
sub autoritatea lor. Exarhatul bulgar a luat fiinţă în ·anul 1870. In ur
ma propagandei ce. o făcea atât preoţimea greacă, cât şi cea bulgară, 
comunităţile româneşti din Dobrogea s-au împărţit în două : o parte 
a trecut Ia biserica grecească ; iar altă parte, Ia cea bulgărească. 

Biserica bulgară, până în anul 1862 a fost unită cu cea greceas
că. Românii dobrogeni ţineau de Patriarhia din Constantinopol. 

După înfiinţarea exarhatului bulgar, Românii - după cum am 
spus --. s-au dezbinat şi s-au împărţit : unii, au trecut sub autoritatea 
religioasă a Bisericei greceşti ; iar alţii sub autoritatea religoasă a 
Bisericei bulgare. 

Jurisdicţia exarhatului bulgar a fost însă efemeră. Pe când Ro
mânii au construit mănăstiri şi numeroase biserici, în toate părţile 
teritoriului dobrogean, Bulgarii n'au ridicat nicio mănăstire ; iar 
biserici au început să se construească după anul 187·7. Mănăstirea 
Cocoş din N. V. Dobrogei, (la S. V. de Isaccea şi la N. V. de satul 
Niculiţel) a fost construită de Români între anii 1833-1885. 

Trei călugări români veniţi de la M. Atos : Visarion, Gheron
tie şi Isaia, foşti ucenici Ia Mănăstirea Neamţului din Moldova, au 
ales ca Ioc, unde să construească mănăstirea, această parte a Dobro
gei, fiind încredinţaţi că întreaga provincie de peste Dunăre va fi a 
Românilor. Cei trei călugări, au cumpărat pământul necesar şi au con
struit o casă de rugăciuni, fără turle şi fără clopote, aşa cum a fost în
voiala cu Paşa de Ia Tulcea. 

Pe timpul dominaţiei otomane, mănăstirile, bisericile, în formă 
de case de rugăciuni creştine, trebueau să n'aibă nici turle, nici clo
pote. 

Sultanul a dat apoi acestei modeste mănăstiri pământ de cul
tură în împrejurimi şi unele privilegi,i. După legendă, din cauza unui 

cocoş sălbatec, care cânta în timpul când' se construia, sfântul locaş, 
mănăstirii acesteia i s-a dat numele de „Cocoş", ca şi dealului din ve
cinătate. In anul 1842 casa de rugăciuni „Cocoş" a fost mărită, în 
timpul stareţiei arhimandritului Visarion, care a murit în anul 1860. 
La această mănăstire venea dese ori Paşa dela Tulcea. După moartea 
lui Visarion, a fost ales de către sobor, ca staret al acestei mănăstiri 
Daniil Arhimandritul, român originar din Ardeal. Clopotnita mă�
năstirii s-a construit între anii 1864-1883. ' ' 

Pe la 1840, câţiva călugări români veniţi din România şi din 
Basarabia, au obţinut învoirea mitropolitul grec din Tulcea, Dionisie, 

1) Guşu Papacostea Goga, ,,ln zilPle recle�teptăPii maceclo-romfrne·',
pagina 21. 
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să construească o mănăstire în apropiere de pârâul Cilic-Dere. Mă
năstirea s-a numit „Cilic Dere" 1). Mai târziu, la 2 km. depărtare de
mănăstirea „Cilic Dere", s-a întemeeat o altă mănăstire : Cilicul Mic,
sau Cilicul de jos. In 1847 o mare parte dintre călugării români au pă
răsit mănăstirea Cilic Dere din cauza rusilor si atunci s-au ad,us că-
lugăriţe la ambele mănăstiri. 

, , 

Bisericile româneşti din Bogazchioi (Cernavoda) şi Babadag,
în secolii XVII şi XVIII au· fost întreţinute din donaţiile Domnilor 

/ Români din Ţara Românească şi Moldova. 
Biserica românească din Silistra a fost construită în 1863 şi 

într'ânsa s-a oficiat în limba noastră şi în bulgăreşte până în 1900, 
când Bulgarii au pus stăpânire pe ea. 

Aci s-a găsit o evanghelie, în româneşte, tipărită în anul 1837, 
Pedalioane şi pecetea bisericei. Românii au pus apoi, în 1913, stă
pânire pe ac;eastă biserică care le-a aparţinut de drept ( et ad huc
lis est ad judicem). 

In anul 1828 Românii din Babadag au construit o biserică pe 
care au reconstruit-o în anul 1856. Mai târziu mitropolitul bulgar, 
Grigore, a dat ordin să se oficieze în această biserică în limba sla
vonă şi a impus o eforie compusă din Bulgari veniţi din Basarabia 
de Sud. 

Tulcea, după ce a fost distrusă în timpul răsboiului 
ruso-turc din 1828-1829, din ordinul guvernatorului turc, oraşul 
a fost reconstituit şi colonizat cu ţăranii aduşi din· satele dela gu
rile Dunării : Beştepe şi Prislav. Biserica Sf. Nicolae a Bestepeni
lor, era românească şi ea a fost sprijinită de bogătaşul român, Ne
delcu Gâscă. 

După aceea s-au construit bisericile rusă şi bulgară din Tulcea. 
Biserica românească a fost reconstituită, cu trei turnu�i, prin 

subscriere publică. 
Din cauza certei ce s-a iscat între partizanii mitropolitillui 

bulgar şi acei ai episcopului grec, această biserică a fost câtva timp 
închisă. 

Românii au construit apoi la „Prislăveni", o altă biserică, 
,,Sfinţii Impăraţi", unde a oficiat, la început, institutorul C. An
drian. Biserica veche din cam. Cerna a fost construită de Români în 
anul 1840. 

In 1859 Hornânii din <liferite sate clin Dobrogea au strâns bani pentru 
construirea unei biserici la Alibechioi. 

D. N. Iorga a găsit un caet cu donaţiuni în 1912, în biserica din cam.
Azaclău (I. C. Brătianu) cu titlul următor : 

,,Caet 'pentru daruri pioase, cu ajutorul lui D-zeu, în numele Tatălui, 
Fiului şi Sf. Duh, Amin, 1859, 16 August". 

Acela ·care a făcut această operă de pietate este Apostol Teodorescu!. 
In acest caet sunt trecuţi Românii donatori din satele : Alibechioi, 

Cinili Babadag, Satu Nou, Meduncu, sau Medenchiu, Ortachioi, .Balaban
cea, Cerna, Nălbantu, Văcăreni, Gherbănu. Greci, Taiţ.a, Jijila, Tulcea, Ză
balu, Zafirna, Inisela. 

l) In Turc. = Vale de Oţel.
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Centre culturale româneşti, în Dobrogea, au fost la Silistra, 
Turtucaia, Tulcea şi Babadag. 

In anul 1774 s-a deschis o scoală românească la Turtucaia. 
După informaţiile date de C. Teodorescu asupra şcolilor şi 

bisericilor române din Dobrogea, reese următoarele : 
Şcolile româneşt,i, care existau în 1870, în Turtucaia, Tulcea, 

Hârşova, Măcin, Ostrov, Mahmudia, Dăieni, Somova, Jijila, Gârli
ciu, Groapa Ciobanului, Peceneaga, Greci, Satul Nou, Hagighiol, 
Văcăreni, Niculiţel etc., erau înt�eţinute de Români, cari formau
majoritatea populaţiunii. 

Invăţătorii se recrutau dintre preoţi, călugări, sau cărturarii 
oraşelor şi ai satelor. Se învăţa în aceste şcoli, religia şi se între
buinţa alfabetul slavon, iar nu bulgar. 

In 1860-1870, la Şcoala românească din Tulcea, C. Teodorescu 
citează pe dascălii Ioan Pilotei (dascălul Ioniţă), C. Adrian, se
minarist din Brăila cu şase el. de liceu din Bucureşti, I. Costescu, 
seminarist din Ismail, Nicolae, sau Nifon Bălăşescu, venit dela mă-
năstirea Căldăruşani. 

Aceste şcoli au fost fondate de Ismail-bey, muteşariful din 
Tulcea, care iubea pe români, considerându-i ca supuşi „pacinici, 
muncitori şi cinstiţi". El a însărcinat pe Bălăşescu ca să fondeze 
şcoli în toate satele româneşti. Bălăşescu n'a putut s� înfiinţeze 
multe şcoli. Din iniţiat.iva mocanilor din Tulcea, s-a înfiinţat o co
munitate şcolară, în frunte cu Manea Giuglea. Şcoala românească 
din Tulcea, a fost înfiinţată înaintea celei bulgare. Şcoala grecească 
din localitate s-a înfii_nţat . în anul 1860. După moartea lui Manea 
Giuglea, comitetul şcolar din Tulcea s-a constituit din Vasile Soti
rescu, preotul A. Negru, �ava Dimitriu, Vasile Avramescu, Dumi
tru şi � etru Darie. 

La Babadag a desfăşurat o activitate culturală românească, 
ardeleanul Nifon Bălăşescu, 1) care a participat la revoluţia din 1848. 
Bălăşescu a întemeeat şcoli româneşti la Tulcea, Măcin şi în mai 
multe sate din Dobrogea, Un centru foarte important cultural 
românesc a fost la Silistra, unde şcoli româneşti s-au organizat pe la 
sfârşitul secolului al 18-lea. Intre anii 1780-1790 s-au introdus, în 
Silistra şi în împrejurimi, cărţi româneşti tipărite la Râmnicul-Vâl

cea şi la Sibiu. 2) 
Unul din dascălii români, care au lucrat mult pentru răspân

direa culturii noastre, în Silist.ra, a fost „dascălul Petrică", mort în
anul 1859. 

B. Iancof într'un studiu publicat, la Rusciuc, în 1897, recunoaste
că până la sfârşftul războiului ruso-turc din 1856, în Silistra 
nici vorbă nu putea fi de element bulgăresc" '1) 

1) La şcoala română din Măcin a funcţionat între anii 1873-1874 Ni
fon BăHt/;'escu. 

') Gh. Porfiriu, ,,Silistra" An. I, N. H art. ,,Bisel'ica tomânească din 
Silîstra". 

'1) Vezi, Pericle Papahagi în „Aualele Dohl'ogei" Nl'. 1 p. 110-114; 
,,�coala bulgară din Silistra". 
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II. - TURCO-TA TARII

După bătălia de la Vama din 1444, Turcii au venit' în massă 
şi au colonizat Bulgaria orientală şi Dobrogea. Tătarii, veniţi din 
Bugeacul Basarabiţi, s-au stabilit în Dobrogea în sec. XVI-lea. In 
anul 1599 - după cronicarul Walter - erau în Dobroge_a 6000 de 
familii tătăreşti. Tătarii erau organizaţi milităreşte şi aveau un şef 
(han), recunoscut de Sultanul Turciei. In anul 1856 şi după acest an, 
s-au stabilit în Dobrogea, Tătarii din Crimeea, care au schimbat nu
mele târgului Carasu' in Megidia (nume dat în onoarea sultanului
Abdul Medjid). 

Tătarii au înfiinţat, sau s'au stabilit in următoarele localităţi : Med
gidia, Constanţa, Anadolchioi, Cogealia, Caramurat, Cicrâcci, Taşaul. Cara
coium, Hasancea, Omurcea, Hasiduluc, Osmanfacâ, Abdulach, Ebechioi, 
Mahometcea, Topraisar, Muratanul mare, Muratanul Mic, Techirghiol, 
Mangeapunar, Duingi, Serement, Chirişlic, Ceamurli de jos, Gargalâcul 
Mare, Gargalâcul Mic, Toxof, Pazarlia, Ghelengic, Chiorcişmea, Taşpunar, 
Cochirleni, Cartalu, Terzechioi, Şiriu, Balgiu, Satişchioi, Erchesec, Topalu, 
Calachioi, Caraomer, Canlicicur, Dauluchioi, Hagilav, Chiragi, Valalâ, De
licrucci, Docuzaci, Cerchezchioi, Enghezu, Amzacea, Casicci, Ghiuvenlia, 
Azaplar, Carachioi, Eribiler, Sarighiol, Acbasâ, Hoşcadiu, Tatlageacul 
Mic, Tatlageacul Mare, Perveli, Docuzol, Agemler, Bairamdede, Cavaclar, 
Beşaul, Merdevenli-punar, Mulciova ş. a. In 1850 singurul sat tătăresc pe 
malul Dunării, citat de Ion Ionescu dela Brad, în lucrarea sa, este Boascic.
Tătarii erau obişnuiţi cu stepa. 

Tătarii, care purtau numele propriu de Gogii, au fondat în 
Dobrogea satul Cogelac (fost Gogielac). 

Au mai locuit în Dobrogea şi un neam de rasă· mongolă, care 
se numea Mongoli. La 6 km. E. de Seimenii Mari sunt urmele unui 

sat care s-a numit Mongol.
După tradiţie Mongolii aceştia erau „mici la statură, cârni, 

cu faţa ca un bot de câine". 1) 

III. - BULGARII

Bulgarii s-au stabilit în Dobrogea, ca colonişti,· în cursul se
colului al XIX-lea. O parte din Bulgari a venit, dela N. din Rusia 
(Basarabia) ; iar altă parte, de la Sud, din Balcani şi din imprejuri
rnile Varnei. Despre Bulgarii, cari s-a stabilit, ca coloni, în N. Dobro
gei, în anul 1828, d. N. Iorga scrie 2) :

.,Bulgarii din jud. Tulcea prezintă acelaş caracter de coloni veniţi 
pentru a obţine pămanturi ; ei au evitat malul Dunării expus inundaţiil0r. 
Plecaţi din Basarabia, în timpul primei jumătăţi a secolului trecut, aceşti 
muncitori s-au coborât până la capul Midia, după ce au depăşit linia mi
litară turcă a Babadagului". 

Zeci de mii de bulgari aN ţmigrat din Bulgaria in Basarabia 
de sud. 

1) Ion Ionescu de la Brad, _op_. cit. . . . 
Victor Mor/ei, Balta lalom1ţe1, Analele Dobrqge1, ,\n. V şi VI. 1925.' 
2) ,,La Dobrogea Boumaine" Art. N. Iorga, Bucarest, 1919.
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Mulţi din aceşti Bulgari, au fost transportaţi, în timpul răz
boaelor dintre Ruşi şi Turci, cu forţa, de către ruşi în sudul Basa
rabiei, care fusese părăsit de Tătari. După A. P. Arbore, acest trans
port s-a făcut în massă. 1) 

Istoricul român, Nicolae Bălcescu, a călătorit în 1849 în pe
ninsula Balcanică. Intr'o scrisoare adresată lui Ion Ghica, iată ce co
municare importantă face Nicolae Bălcescu, într'o epocă când statul 
bulgar nu exista şi când Românii nu stăpâneau Dobrogea : 

,In Bulgaria m'a mirat foarte mult, neîntâlnind din Balcani 
până în Dunăre niciun sc1t bulgăresc, ci numai sate româneşti. 

Unde sunt Bulgarii? I:q. Bulgaria se află puţini prin oraşe, 
apoi între Vidin şi Niş şi dincolo de Balcani" (Scrisori către Ion 
Ghica, din 14 Iulie 1849). 

După notele publicate. de Guşu în ziarul „România" �), Bul
garii bătrâni din N. Dobrogei, au recunoscut că au venit din părţile 
Târnovei, după războiul ruso-turc din 1806-1812, în Basarabia de 
sud, în grupuri de mai multe familii (clanuri). A doua generaţie a 
acestor familii de Bulgari - ca să nu facă serviciul militar - a tre
cut Dunărea, în N. Dobrogei. Bulgarii s-au stabilit în jurul satelor 
tătăreşti : 

Ienichioi, Sfanulei (?), Congaz (6 fam.), Ciamurlia-de-Sus, 
numit şi Ali-bey, după numele proprietarului (10 fam.), Eschibaba 
(400 loc.), Beidaud (Bey-Daod, Bey Daud, sau David), locuită de Gă
găuţii veniţi odată cu Bulgarii din S. Basarabiei. In acea epocă nu se 
vorbea în Dobrogea de cât româneşte şi turceşte. 

I. Ionescu de la Brad scria în 1850

„Bulgarii sunt veniţi în Dobrogea de 20 ani ; ei au părăsit 
pământurile ingrate pentru cele mai productive pe care le-au găsit în 
ceastă ţară". 3) 

Ionescu a găsit în Dobrogea de sud : 110 case în Bazargic, a
parţinând Bulgarilor din totalul de 40 şi în toată „caza", cuprinzând 
89 de sate, 1.230 case turceşti, 143 arabe şi numai 120 bulgare. 

La Balc;ic n'a găsit nici un bulgar. 

Specialistul bulgar Miletici, recunoaşte că numeroşi Bulgari 
au venit din regiunile Şumla, Provadia şi Razgrad, în Dobro&ea, 
după războiul ruso-turc din 1828 : 

„Numeroase aşezări noui din Dobrogea şi din judeţul Silistra 
au fost fondate de emigranţii din regiunile Şumla, Provadia şi Raz
grad, la începutul secolului al XIX-iea şi chiar după războiul ruso
turc din 1828" Miletici mai spune că, în afară de Găgăuţi (Gagovţi) 
şi de puţine colonii greceşti, restul populaţiunii creştine din jud. 

Varna, Balcic, Dobrici şi în mare parte din jud. Novi-Bazar, Pro-
vadia, Curtbunar şi SILISTRA, CA ŞI DIN INTREAGA DOBRO
GE, ESTE COLONIZARE RECENT A, CARE NU TRECE DE 

1). A. P. Arbore, Aşezările Bulgarilor, Archiva Dobrogei 1916. 
") Ziarul „România", Nr. 345. 
3) Voyage d:rns la Dobrodja, 1850, Constantinopole.
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100 DE ANI ; IAR IN CAZURI EXTREME, NU TRECE DE 150 
DE ANI 1)

Acelaş Miletici face următoarea importantă constatare : 
,,In Dobrogea română populaţia bulgară este datorită coloni

zărilor recente de la sfârşit,ul secolului precedent (XVIII) şi chiar 
din epoca. războiului ruso-româno-turc" (1877-1878). 

,, ... A CREDE CA IN DOBROGEA AR EXISTA, EXCEP
ŢIE F ACAND PENTRU ORAŞE, O VECHE POPULA ŢIE BUL
GARA, ACEASTA AR INSEMNA SA NE INŞELAM PE NOI 
INŞINE" 2) 

In „Etats du Danube et des Balkans" din 1888 (Guides
Ioanne) cetim : 

„Populaţia Deliormanului este aproape exclusiv compusă din 
Turci ... Populaţia bulgară nu apare de cât în vecinătatea Dunării pe 
pantele pe care platoul Deliormanului se coboară către fluviu". 

In raportul lui Mirza Said Paşa, din a·nul 1856, adresat Marelui 
Vizir, se constată că populaţia Dobrogei e compusă din Turci, Tătari 
şi Circasieni ; apoi din Români, Găgăuţi şi Lipoveni. Mirza Said

Paşa nu pomeneşte de Bulgari. 

�V. - CAZACII ZAPOROJANI ŞI LIPOVENII 

Cazacii, în evul mediu, au venit la gurile Dunării şi în por
turile dunărene, în calitate de comercianţi. Ei se aprovizionau din 
apeie dobrogene cu peşte, şi cu grâne pe care le vindeau în satele 
din Ucraina şi Polonia. Până la sfârşitul sec. XVI-lea, Ukraina în
tre Nistru şi Nipru era pustie, fertilul său pământ cernosiom era 
necultivat. 

Cazacii zaporojani stabiliţi la cataractele şi gurile Niprului 
aveau o puternică organizaţie religioasă militară, în genul ordinului 
cavc,1lerilor teutoni, sau a ordinului cavalerilor de Malta. Din rân
şidurile lor se recrutau comercianţii numiţi ciumak-i. 

Corăbiile cazacilor, veneau în porturile Mărei Negre şi ale 
Dunărei. A dese-ori cazacii făceau acte de piraterie în Marei=! N ea6ră. 

lntr'un cântec popular căzăcesc, popularizat de faimoşii E.ob:;uri
ucrainieni, se vorbeşte de aventurile lui Alexe Popovici, tovarăşul lui Zbo

. rovski 3). 
Din balada, ,,Alexe Popovici şi furtuna pe Marea 1 eagră", care a 

fost publicat/I de Antonovicz şi Dragomanov, reproducem următoarele : 
„Acolo pe Marea Neagră pe o piatră albă şade un şoim luminos şi 

suspină cu jale. privind îngrijorat la Marea Neagră. Nu va fi bine pe 
Marea Neagrii. căci furtuna cea rea se ridică, împrăştiind în trei părţi lun
trile cele voiniceşti ale cazacilor ; o parte din ele spre ţara Bîlarapească 

1) MILETISCII, Das Ost - bulgar·ische, Schriften der Balkan - Kom
mission. Ling Abth. Vienne 1903, col. 19, 23. 

2) Sta/oto blgarsco naselan'ie v sevroiztotschina Bulgaria, Sofia, 1902,
p. o şi 168, după A. P. Arbore (citat).

3) A.lfred Rambcwd, Les Chansons de l'Ukraine. Revue des Deux
Mondes.' Tome Neuvieme. p. 825. Paris 1875. 

, 
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care mai tarziu te va muşca în chip primejdios. Duşmănia lor luase deja 
o înfăţişare îngrijitoare pentru autorităţi. Mulţumită înţeleptelor măsuri
ale lui Raif-effendi, care aduse o garnizoană în oraş, liniştea nu mai
:poate fi turburată fără pedapsă.

Am onoare, (ss) l(orsal. 

II. Tulcea, 6 Octombrie 1849.

„Am · trimis cu corabia precedentă un mic memoriu asupra nevoii de a 
aşeza colonişti în provincia Dobrogea. Azi adaug o listă a satelor din Do
brogea locuite în întregime, sau în parte de Ruteni (Malo-Ruşi) în cea mai 
mare parte agricultori. Pentru a avea totalitatea populaţiei rutene din 
Dobrogea, ar trebui să adăugăm şi pe cei ce locuesc în oraşe, precum şi 
pe cei fără locuinţă stabilă, cari se ocupă cu pescuitul în diferite_lc braţe 
ale Dunării de jos, precum şi pe insulele (ostrov) şi lacurile (limane) for
mate din acest fluviu. Insă lista mea care a fost alcătuită, cu un scop agri
col si anume ca să slujească- proiectului de aşezare a coloniştilor în pro-
vincia Dobrogei... 

Listă a satelor locuite de Cazaci în Dobrogea: 

1) Cercill Tulcea: Kichla, Partici (Portiţa), Prîslav, Telita. Frikatek
(Frecăţei). Katalu, Kalichioi, I-Iagi Ghenli, Be,:te�e, Schan1rna, Cercul Isac
cea: Rakelda. (pe Dunăre), Lukaviţa, Mandanchioi. Zamfirka, Hangiarca. 
2) Cercnl Măcin; Jijila. Pisica. Zatolrn. Ghccit. Azaclia. Turcoy (Turcoaia),
Cincilar, PE>cinagm (Pecenea!!a). Ak Punar. Grecka, Kamen (ne Dunăre).
::1) Cercul Babadah: Ortachioi, Cirkanova, Teke. Kamen, Slava. Kavgagia,
Reidaud. C.iamurli, Amangi (Hamangia), Kolmi bugeak, Tirilevca, Kişla,
Karabranchioi, Ieriisele, Siriteni, Sata-nowa (Satul Nou), Kembet, Kazab
chioi, · Periklia, Tavşeret. 4) Cercul Kiustengea: Seimeni, Kokerliu, Boas
chioi, Ienichioi, Rasova, A.nadolchioi, Satihchioi, Sutghiol (pe M. Neagră).
fi) Cercul Hârşova: Ostrov, Daiachioi (Dăeni), Gropa Ciovan (Groap!t Cio
banului), Topal, Seimeni, Dizdilar. 6) Cercul Mangalia: Taşlibunar-, Tuzli.
7) Cercul Silistra: Beilik, "Preiova (Perj oaia), Adachioi, Parachioi, Kalipie
tro, Sata-nowa, pe lac (Satul Nou), Badjach, Haidemir, Popchioi, Tatarica.

Cazacii, numiţi de unii pe nedrept Lipoveni, sau Ruşi, şi care s-au 
stabilit în regiunea lagunelor, se mai numesc „Haholi" (de altă credinţă). 
Ac�şti cn.zaci fac parte din secta „raskolnicilor". Majoritatea lor a venit 
din regiunea cataractelor Niprului. 

Lipovenii, din cauza rersecutiilor religioasP din Rusia. s-au stabilit 
în Dobrogea d.e N. în cursul sec. al 18-lea. 

V. - GERMANII

In anul 1841 au apărut în Dobrogea cei d'intâi Germani, ve
niţi din Berezina, Leipzig ,şi din alte colonii din Rusia, cari s-au sta
bilit, la Măcin şi apoi la Acpunar. 

In notele de drum ale profesorului Karl Koch din Dobrogea, 
se &pune că a întâlnit drumeţi germani, la Cernavoda, veniţi din Ba
sarahia, care i-au comunicat că 300 de familii germane din Rusia, an 
cerut permisiunea autorităţilor turceşti să se stabilească în Dobrogea, 

dar această cerere le-a fost refuzată. 
Câteva familii germane s-au stabilit, însă, la Silistra. 
In _18�8 o parte din germanii din „Satul nemţesc" din apropie

rea Brăilei, au trecut Dunărea, în Dobrogea de nord şi s-au stabilit la 
Acpunar. Ei au fost conduşi de Adam Kuhn. Pe la 1848 coloniştii 
germani din Acpunar, din cauza persecuţiilor ce le sufereau din par
ea turcilor, au părăsit această localitate. 

Un număr relativ mare de colonişti germani, - işvabi catolici-
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s-au stabilit după 1842 în oraşul Tulcea �i în corn. Ma/coci, situată la 
6-7 km. est de Tulcea. Germanii din Malcoci au venit din guvernă
mântul rus, Cherson. Printre cele 20-25 familii se găseau şi câteva
famlii din Alsacia.

· In anul 18'56 - spune C. Allard 1) - se găseau stabiliţi în
Tulcea, vreo· sută de familii germane. Una din străzile acestui oraş
actuaia str. Mircea - se numea pe-atunci „strada nemţească". Karl 
Peters, yare a vizitat Dobrogea în 1864, vorbeşte de prosperitatea co
loniei germane din Malcoci. In vara anului 1848, o parte din coloniş-
tii din Acpunar au fondat corn. Atmagea (24 km. W. de Babadag şi 
10 km. S.-E. de corn. Acpunar), care în acea epocă era acoperită de 
paduri. Fondatorul acestei colonii a fost Adam Kiihn.· 

La 9 Aug. 1860 guvernul turc dat autorizare gertnanilor din 
Atmagea ca să-şi construiască o biserică. 

Năvălind tătarii şi cerchezii, în Dobrogea, în urma războiului 
din Crimeea, o mare parte din coloniştii · germani clin Atmagea au 
fost siliţi să emigreze. Cerchezii au luat' matetialul de construcţie 
al bisericei germane din Atmagea şi l-au transportat -în satul lor din 
vecintătate, Slava-Cercheză, pentru a ,construi o g,eamie. 

In vara anului: 1857, 7-8 familii germane, au format o cbl0nie 
aparte în satul Cataloi (12 km. N. <le Babadag). In această colonie 
s-au, aşezat şi "câtevi:l familii de francezi. După zece ani au- mai venif,
aci' 7--8 familii german,e din Galiţia.

In anul 1857 câteva familii germane din Germania de Nord, 
s-au aşezat în corn: Ciucurova (7 km. S.-E. de Atmagea) .

.In 1873 alţi germani·, veniţi din Rusia s-au stabilit în corn. Co
g�alac, Tariverde şi Facria. 

La Tarivedre au venit, în 1873 sau .1'8,74; 44 familii germane 
din Basarabia, - majoritate şvăbeşti. Colot).iştii germani din Facria 
s-au instalat în această localitate în iarna anului 1873. 2) 

VI.- - CERCHEZII, LAZII, ARABII, GAGAUŢII ŞI HIRCOff

Alte populatiuni care s-au· .stabilit ·- însă în număr mai mic
în Dobrogea - în' cursul sec. XVIII şi XIX, au fost Cerchezii, La
zii, Arabii şi Găgăuţii.

Cerchezii s-au stabilit la Alibeichioi, Malcoci, Sarapcea, Punar,
Topolog-cherchez, Dedebalii, Dolufaci, Slava cercheză, ş. a.

Găgăuţii au venit, în Dobrogea, de la S. în cursul sec. XVIII.
Originea lor este necunoscută, - după unii, Găgăuţii ar fi rămăşiţe
cumane ; după alţii ar fi creştini mahomedanizaţi, înrudiţi cu Bul
garii. Ei s-au aşezat, în mic număr în câteva sate de pe litoralul M_.
Negre.

Lazii cumpărau cu sila şi pe preţuri ridicole; grânele ţăranilor
noştri, în porturile Brăila şi Galaţi.

i) C. ALLARD, So·uvenirs d'Orient, La B·ulgarie orientale. Paris, 1864,
'.Pag,. 105. 

2} Aceşti colonişti au făcut parte până în anul 1873 din colonia ger-
mană, Paris' (Basarabia de sud). 
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Raicevici spune că Lazii erau ieniceri şi ei se lăudau cu actele 
lor de brigandaj. Lazul nu se mulţumea numai să jefuiască, dar şi 
asasina. 

P. S. Aurelian în lucrarea sa „Schiţe asupra stării ecpnomice
a României în secolul al opt-spre-zecelea" scrie : 

,,Lazii vin şi astăzi în Dobrogea, unde se îndeletnicesc în spe
cial cu cultura tutunului". Lazii, veniţi din Aasia Mică, au înfiinţat, 
în Dobrogea, satul Lazmahale (mahalaua lazilor). 

Grecii erau stabiliţi în porturile maritime şi se ocupau ctt ne
goţul. H ircoii, sau· J reoii, de origină necunoscută, consideraţi de turci, 
erlis (arborigeni) erau aşezaţi în număr mic în N. E. Dobrogei. 

Conditiile de stabilire a colonistilor străini. - Care· au fost 
condiţiile d� stabilire a coloniştilor străini, în Dobrogea, sub domi
naţia otomană, în sec. 19-lea ? 

Coloniştii făceau jurământ de credinţă Sultanului ca să pri
mească Îr).suşirea de „supuşi ai imperiului" şi erau datori să respecte 
toate legile şi regulamentele aflate în vigoare şi să se supună auto
rităţei Cazalei şi ale Sangiacului de care depindeau satele, sau târgu
rile unde erau autorizaţi să se stabilească. Coloniştilor aşezaţi pe pă
mânturile disponibile ale statului, li se acorda, în mod gratuit, pă
mânt pentru cultură, dar ei n'aveau dreptul, timp de 20 ani, ca să 
vândă acest pământ. Fiecare familie de colonişti trebuea să aibă 

60 medgidii-aur. 1)

Fiecare oraş, sau comună, avea teritoriul său asupra căruia -
după categoria pământurilor metruke, mevat, sau miriie din care se 
compunea - obştea locuitorilor avea drept de folosinţă, Limitele cir
cumscripţiilor comunelor erau determnaite prin actele de delimitare 
ce unele din ele le aveau prin tablourile cadastrale alcătuite pe cazale, 
sau sangiac şi aflate în arhivele imperiale (Defter-Khane), sau ale 
yilaietului, sau prin limitele comunelor învecinate. 

' 

Impărţirea administrativă. - In sec. XIX, Dobrogea era un 
sangeac, împărţit, din punctul de vedere administrativ în 9 cazale : 
Tulc�a, Isaccea, Măcin, Hârşova, Babadag, Kiustenge, Mangalia, Bal

cic, Hagi-Oglu-Pazargic (Bazargic). Muteşariful sangiacului era a
jutat de un consiliu (medjlisi-idareiliva) şi de un sfat compus din 

delegaţii cazalelor (medjlisi-idareicaza). Comuna era administrată de 
un primar ( muktar, subaşa).

POPULAŢIA :OUPA NAŢIONALITATI IN 1850-1878. - După. statis

tica lui I. Ionescu (1850) clin Dobrngea veche, iatrt cifrele populaţiunii, clup�t 

naţionaliti'tti : 

1. Circ. Tulcea: J:omllni, 1290; Bulgari, 200; Turci, 105; Lipoveni, 250;

Cazaci. 787; Greci, 200; Ţigani, 20: Germani, 50; A1·rneni, :30; Evrei, 30. -· 

Total, 2.962. 

1) \'czi condiţiile statornicite rle guverllul imperial otoman în amil
127:3 (18:'i7). în Turcia, pentrn col011iile străine. 
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2. Circ. Isaccea: Români; 363; Turci, 183; Cazaci, 163: Greci, 29; Ţi
gani, 2.3; Armeni, 3; Evrei, 20. - Total 784. 

3. Circ. Măcin: Români, 591; Bulgari, 92; Turci, 501; Tătari, 15; Li
poveni, 93: C:1.zaci. 25; Greci, 20; ·Ţigani, 23; Germani, 1; Armeni, 3. Total 1.364.

4. llârşo1,;a: Români, 496; Turci, Hi5; Tătari, 688 ; Ţigani, 6; Germani,
8. - Total, 1.363.

5. Circ. Babadag: Români, 674: Bulgari, 871 ; Turci, 557; Tătari, 1.075:
Lipoveni, 110; Cazaci, 117; Greci, 1; Ţigani, 100; Armeni, 40: Evrei, 60. -
Total, 3.54i. 

6. Circ. li..iiulenge: Români, 242 ; Bulgari, 26; Turci, 325; Trttari, 442;
Lipoveni, 364. - Total, 1.426. 

7. Circ. Mangalia: Bulgari, 5; Turci, 405; Tătari, 5. -Total: U5.
Total general. - Numărul comunelor: 215; Tulcea, 9 ;  Isaccea, 11 ,

rvrncin, 18; Hârşova, 38: Babadag, 71: Xiustenge, 37; Mangalia, 36. 
Totalul familiilor: 1-/omân:i, 2.656; Bulgari, 1.194; Turci, 2.268; Tătari, 

2.225; Lipoveni, 747; Cazaci, 1.092 ; Greci, 250 ; Ţigani
1 

172 ; Germani, 59 ; 
Armeni, 76; Evrei, 119. - Total general: 11.858. 

El citează numele satelor dispărute (locuite de Români): Preslav, 
Beştepe roman, Dunavăţ, Satul-Nou, Sgriţa, Cernichioi, Fântâna Nede
lei. Mânjina, Roseşti, Caladuca, Rumbeca, Molodiţa, Topolos, Straja, Za
valu, Stancele, Vistierul, Hăsăneşti, Tortoman, Peştera ... 

Apoi satele locuite ele Români: Somova, Rachel, Pisica, Lunca viţa, 
Văcăreni. Garvan, Jijila, Taiţa, Niculiţcl, Cilic, Agighiol, Za.banca, Savi
ghiol, Zebil, Beelje. Cinili, Dăeni, (unele a fost un conflict între locuitori şi 
trupele prinţului Munteniei la începutul sec. XVII); Gârliciu, Groapa Cio
banului, Topala, Seimeni, Cochirleni, Rosova, Ienisala, Steriu, Zabancia, 
CâşJa·, Za.toca, Greci; Frecăţei, Salica, Hafsaular, Chirgila (Jijila ?). 

Populaţiunea română atingea cifra de 27.611 loc. (2656 fam.) faţă de 
4.8.00 fam. tm·ceşti, 2.225 tăttireşti. 2.214 bulgare şi 1.092 ruseşti (cazaci). 

In anul 1878, guvernatorul rus al Dobrogei Bieloserkovisch, a 
întocmit o statistică a populaţiunei acestei provincii, dar pe care n'a 
avut timpul să o completeze. 

Ne-a rămas însă date preţioase statistice relative la circum
scripţiile : Tulcea, Măcin, Hârşova, Babadag, Kiustenge, Megidia şi 
s·ulina. In aceste circ, au fost 15.719 şefi de familii, dintre care, 5.542

români şi 4.750 bulgari. 
In jud. Tulcea : 3.973 şefi de familii români (32 % din popu

laţia totală şi 3.691 şefi de familie bulgari (29.7 % din totalul popu
laţiei). 

Cum în celelalte i;egiuni ale Dobrogei (Cernavada şi Silistra) 
era O massă compactă românească, REZULTA CA INAINTE DE A
NEXAREA DOBROGEI, LA ROMANIA, POPULAŢIUNEA RO

MANA A PROVINCIEI, FORMA GRUPUL CEL MAI IMPOR

TANT, FAŢA DE CELELALTE NAŢIONALITAŢI. 

In anul 1878 -· dupl:'t Strat - populaţia Dobrogei a fost de 300.000 Io-

Romulus Se'işrrnu. - ,,Dobrogea". 12 

www.ziuaconstanta.ro



178 

cuitori : ele 222.562 - după Ubicini - dintre care 131 •. 662 turco-tătari şi 
87.900 11lte naţionalităţi. 

Jaii.i statistica lui U bicini 1) clin anul 1878 (sub dominaţia otomană) : 

I Oraşe, Musul- Nemu- Total C az a târguri, mani sulmani 
I sate 

Tulcea . 17 2.838 15.426 18.264 
Isaccea. 10 68{ 5 .298 5.366 
Chilia (delta). 9 31A12 30.022 61.434 
Sulina ( delta) 12 31.900 6Q2 32.502 

I
Mahmudia 10 12.248 17.868 30.116 
Babadag .. :J8 24.62fl 7.344 31.996 
Măcin . � 26 24.044 l.818 25.862 
Kiustengea (Constanţa) . 34 2.790 5.196 7.986 
Hârşova . 39 326 1.700 2.026 
Medgidia . 56 4.384 2.626 7.010 

Total 271 134.662 87.900 222.562 

Plus 20.000 loc., care clupă Ubicini locuiau în· sudul Dobrogei (est ele 
Silistra şi sud de Mangalia). - Total general : 242.562 locuitori. 

Doltain (Revue de geogr. din 1878) evaluează rop. Dobrogei din acel 
an la 136.G32 loc., dintre care 30.000-35.000 Români : iar Dimitrie Sturza, 
evaluează pop. ·acestei provincii din acel an, la 150.29:i loc·. 

DOBROGEA TN SRCOLUL XIX

In 18:l7, 1foltke 2) a vizitat Oobrngea. El a scris : ,,Ţara este un pustiu 
despre care Europenii abia şi-ar face o idee ; socotindu-se şi populaţia ora
şelor, abia 3 locuitori pe mila pătrată .. 

După L Ionescu, portul Balcicului era aproape 1mstiu. El spune că 
cheiul era frumos pavat cu piatră (a la Trieste), iar milreaţa moschee nu 
era frecventată rle credincioşi. 

Mangalia nu em decât „un oraş distrus acum 20 ani" şi clin vechile 
întărituri de marmoră, ca şi cele dela Civitavecchia - după mărturisirea 
bătrânilor ·- nu oferea nici chiar ruine interesante. 

,,Kustenje era un sat de pescari' 
Niculiţel avea pe lângă resturile unei fortăreţe rornane, re care locui

torii o numeau „Traia.n", o bisericii asemănătoare cu un templu păgân, 
nr1 bâlciu foarte însufleţit. 

Raportul lui Saud Paşa, din anul 1856, adresat Marelui Vizir: 
,Intreaga Dobroge, dar mai ales partea care se întinde dincoace de 

Asarlâc, prezintă toate caracterelP stepei: nu se găRe�te apit decât la 60-80 
m. adâncime. Vegetaţia aproape lipseşte şi aceea care Pxistă aparţine flrJ
rei stepelor ;. terenul este acicidentat şi colinele acoperite ele sL,1nci. Nu şe
.vecie un arbore cât poţi cuprinde GU privirea, cla1· ceeace atrage atenţia
wnt numeroasele turme şi cirezi de vite - mai ales cai - calul rlohrogean,
C:<1lebrat de poet, ca11re, vite cornute şi mai cu seamă oi din speciile rele
mai variate.

,,Apoi tot soiul de animale sălhatece, l11pi, vulpi, etc. Păsări: vultu1·i, 
lehecle, rate sălbatece, etc. Numeroase reptile :;:i 'rriai cu seamă şerpi. 

Vfrnturile suflă în permanenţă şi cu cea mai mare violenţă : iarna 
începe în Octombrie şi până în luna Marte, vântul dela Nord nu înceteazil 
i,ă sufle. Ninsoarea cade rar, dar când vine viscolul, sărmanii oameni nu 

J) U bicin-l, Revue de geographie, Paris. 1879.
2) Lettres du Mn rechal ele l\foltke, tracl. clin I. ger. <le A. Marc'hand

Paris, 1877. 
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mm 1es clin casele lor, dacă ar fi pelivan. (voinic) omul n'ar rezista şi cre
dincioşii l-ar găsi a doua zi îngheţat, pe marginea drumului. In timpul 
Yerei, esl.e vântul de Sud care suflă cu furie ; cu toate că e mai puţin 
frecvent, el suflă cu mare violenţă şi aruncă jo!' minaretele. Vântul ace<;ta, 
adese--ori, e attit de cald, în cât înăbuşii respiraţia. Se afirmă d'L în timpul 
marilor furtuni, s-a văzut căzând grăunţe de nisip, ca acelea din pustiul 
african. Şi nu e vară ca acest vânt să nu sufle măcar odată în Dobrog'la. 
Românii îl numesc Sărăcilă ... ". 

Un alt călător, Dr. Camille Allard scrie: 1) ,,Astăzi, câteva sute de soci �i 
„rar câte un arbor roditor prin sate, sunt singurii. arbori ce se întâlnesc 
,.aci: .pretutimleni călăreţii dispar aproape cu totul în mi.ilarul fânubi 
,.de o înălţime necunoscută în Occident. · Fertilitatea naturală este aşa de 
,.mare in cât armata franceză în 1855 a putut scoate 100.000 tone de fân 
,,din o întindere de 10 km. p. 

„Din Marte până în Noembrie, turmele indigenilor trăesc pe ac(lst 
„platou, cantitatea relativ minimă a nutreţului trebuincios rentru vite în 
.,timpul celor patru luni de iarnă se recoltă la sfârşitul lui Iunie . 

. 1Locuitorii nu cosesc ele cât strictul trebuincios vitelor. iar restul ,:;e 
,.w,ucă pe loc şi către sfârşitul lui August încep a isbucni acele imense 
,,incendii, cari nu se opresc de cât clin lipsa materialului arzător. 

,,Nimic- nu ne-ar putea da o idee desp,·e aceste incendii pe care ful
.,gerul, o scântee din ciubuc, un foc de bivuac, aprind într'o zi şi durează 
,.mai multe luni, întinzându-se pe spaţii de mai bine de 40 mile p. Aspectul 
,,ţării se schimbă cu totul după incendiu ; focul lasă descoperite pietre tu
,,mularii, mine la suprafata pământului, schelete de animale, de cari pă
,,mântul este acoperit în anumite locuri şi se văd mii de drumuri fantas
,,1.ice, după cum vântul a împins flăcările când într'o dire.cţie, când în alta. 

,,Dar vegetaţiunea nu întârzie a se ivi f)i covorul care acopere pă
,,mântul trece min toate nuanţele posibile, de la negrul cel mai întunecat 
,,pâni:'L la verdele cel mai frumos . 

. ,Dobrogea, care se întinde dela Deli-Orman l'i1nă în munţii Babada
,_gului, este tara stepelor; regiune unde nu !'unt arbori; o succesiune de 
„platouri onclulate, separate prin văi- puţin aclnnci şi caTe se sfârşesc prin 
„platouri înalte, terminate prin vârfuri, în apropierea Dunărei şi Mărei 
.,Negre. Această întinsă şi fertilă câmpie este aproape deşartă, locuită ici 
,.colea de Tătari păstori şi de Români, :r;e malurile Dunărei. Populaţiunea 
,,bulgară e puţin numeroasă, afară numai dacă se conf1ideră şi o narte din 
,,populaţia turcă, descendentă din bulgari renegaţi. (Găgăuţi cari vorbesc 
„turceşte şi se rog creştineşte). Mari lanuri de iarbă gălbue, acopereau solul 
„uşor ondulat dintre Dunăre şi Mare. Căldura este împovărătoare şi nimic 
,,nu făcea să oprească ochiul ostenit de această lumină strălucitoare : Tu
,,muli, dintre care unii aveau pe vârfurile Io!' semnale geodesice, puse de 
.,ofiţerii austriaci, răsăreau ici şi colo la orizont. Tăcerea era turburată 
,,numai ele cântecul jalnic al ciocârliei, de strigătul pitpalacului şi cio
,,cănitul berzelor, ale căror capete apăreau grave de-asupra înaltelor ierburi; 
„din timp în timp o pasăre se înălţa, un vultur sau vre-un erete se arunca 
„ca o săgeată pe pământ şi mişcările precipitate ale spicelor şi ierburilor 
, arătau groaza părţei celei slabe a populaţiunei sterei. Impresiunea ce o 
,'.resimţea sufletul la întâia vedere a acestor cimpii deşarte, reamintea că-
lătorului vastele singurătăţi ale oceanului, clar sgomotul manevrei, rnişca

::rea de pe punte, sunt pe -mare continim isvo�re d� �istracţiţ ; nimic �u 
,,insufleţeşte măreaţa monotonie a stepelor de cat strigatele ammalelor sal
,,batice şi îndepi:'trtatul muget al vântului'· . 

.. 

1) La Bulgarie orientale 1864; Mission medicale dans la Tartarie
Dobroudcha. 
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Constanţa în anul 1879 

Aspectul portului în anul 1879 

Bulevardul din Constanţa în mul 1879. 
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P A R T E A III-a 

CUM A FOST JNCOROPORATĂ DOBROGEA LA ROMANIA 

Tratatul dela San-Ştefano. - C::ongresul şi tratatul dela Berlin. - Istoria 
unei frontiere. 

In art. XIX din tratatul dela San-St""fano, pe care Rusia îl 
impusese Turciei, împotriva voinţei marilor puteri şi a României, 
se spunea că pentru despăgubirea în valoare de 410 milioane de ruble, 
cuvenită Rusiei, Turcia va ceda, înt�e altele, următoarele teritorii: 

a) ,,Sangiacul Tulcei, adică districtele (cazas) Kilia, Sulina, Mahmu
dia, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova. Kustendje şi Medgidie, precum 
�i insulele deltei Dunărei şi insula Şerpilor. 

,.Rusia neavând dorinţa de a anexa acest teritoriu, nici insulele deltei, 
î.şi rezervă facultatea de a le schimba pe partea din Basarabia, desprinsă de 
la teritor-iul rusesc prin tratatul dela 1856 şi mărginită la sud prin talvegÎl1 
braţului Chilia şi gura râului Stari-StambuL 

,,Chestiunf'a îrnpă.rţirei apelor şi a pescui_tului va trebui să fie regu
lată de o comisiune ruso-română în termen de un an dela ratificarea trata
tului de pace" 1). 

Textul acestui tratat a apărut în „J ournal de St. Petersbourg" 
Martie 1878 şi prin acest ziar, trimis guvernului român de generalul 
prinţ Ghica, ministrul Ţării la St. Petersburg, am aflat şi noi de cu
prinsul lui. 

,.România a protestat îrr;ipot.riva modului de a proceda al Rusiei şi în 
special împotriva retrocediirii celor trei judeţe basarabene. Guvernul romln 
a atr-as atenţia guvernului rus că, parlamentul şi ţara: s-au pronunţat îm
potriva acestei tranzacţii considerată ca dezastruoasă din toate punctele ue 
vedere pentru statul nostru. 

,.Cea mai principală din reclamaţiile noastre împotriva Forţei. a fost, 
fără contrazieere, revendicarea gurilor Dunării, care, după ce ne-a aparţi
nu,t vreme de două secole, au fost ilegal alienate ele Turcia prin tratatele 
i.l.ela Bucureşti şi dela Adrianopol şi care, după ce ne-â.u fost din nou resti
tuite prin paceA. din 1856, ne-au fost iarăşi smulse prin i;rotocolu1 din r; 1a
î.marie 1857 

.,Areastii nou::.. nedreptate a ridicat reclamaţii neîncetate din partea 

') Textnl Trat. Jfurtrns, Nouveau recueil, 2-me serie. t. III, p. 246-256. 

www.ziuaconstanta.ro



182 

noa.3tră, - rămsse fără rezultat timp de peste doui ani : eram în drept să 
credem ră, prin propriile noastre arme am ci\ştigat deplin retrocedarea aces
tei părţi din tE>ritoriul nostru. Decepţia noastră a fost culminată când am 
văzut că prin art. 18 al tratatului dela San-Stefano, Rusia defaşa dela impe
riul otoman Delta Dunării, nu pentru a o remite României, căreia îi aparţine 
de drept dar pentru a şi-o apropi�, ca apoi să o schimbe Hiră voia noastră, 
contra Basarabiei, această parte a pământului nostru, care singură ne poate 
asigura dominaţia liberă $i eficace a gurilor marelui fluviu. Nu se poate 
şpune, în realitaite, că nu Turcia învinsiL este aceea care plăteşte imperiului 
rus choltuelile de război, repre:,;entate prin Delta Dunării, ci Romiinia 1)". 

CONGRESUL ŞI TRATATUL DE PACE DELA BERLIN 

Intrunindu-se congresul din Berlin, în vederea stabilirei condi
ţiilor păcei între Rusia, România şi imperiul otoman, precum şi a nou
lui regulament din Europa sud-estică, guvernul român a trimis acestui 
congres un memoriu. In acest memoriu el cerea : 

1) Nicio părticică de teritoriu sâ nu se deslipească dela stat�]
român; 

2) România să nu servească armatelor ruse ca drum de trecere ;
3) Principatul României, în puterea drepturilor sale seculare,

ia din nou în stăpânire insulele Dunărei şi gurile Dunărei, d'impreună 
cu insula Şerpilor. 

4) România să primească o justă despăgubire ;
5) Independenţa ţării să fie solemn recunoscută de către marile

puteri ; iar teritoriul ei să fie declarat neutral. 
Membrii congresului au comunicat însă delegaţilor României 

- Ion C. Brătianu şi Mihail Cogălniceanu - că România să consi
dere retrocedarea Basarabiei de sud ca un fapt îndeplinit.

• La congresul dela Berlin, Disraeli, contele Beaconsfield, primul
ministru şi delegatul Angliei, a protestat împotriva art. 19 din trata
tul dela San-Stefano, afirmând că rectificările de frontiere făcute prin
tratatul dela Paris au fost destinate, atunci „ca să asigure mai bine
_libertatea navigaţi unei pe Dunăre". Delegatul rus, al c1 oilea plenipo-,
tenţiar, contele Ş\lvalov, a declarat că Rusia oferă României, în schim
bul celor 3 judeţe din Basarabia, un teritoriu mai vast decât acela re
trocedat ...

Bismarck s-a asociat la opinia plenipotenţiarilor ruşi. 

După ce delegatul României, Mihail Cogălniceanu, a expus con
gresului punctul de vedere al României, Wadington, ministrul de 
externe şi primul plenipotenţiar al Franţei, a cerut ca să se dea Româ
niei juste compensaţii. Delegatul I taliei a sugerat ideea sporirei teri
toriului Dobrogei, ce va fi cedat României. El a propus ca şi Silistra 
să facă parte din Dobrogea română. Şi această propunere a fost com
bătută de plenipotenţiarii ruşi, sub cuvânt că „Dobrogea reprezintă 
o valoare mai mare decât cele trei judeţe basarabene". Singura conce
sie acordată României a fost adăugarea la teritoriul Dobrogei, a dis
trictului Mangalia şi a insulei Şerpilor.

') Coresp. d1plomatique N. 614, p. 276--284. 

www.ziuaconstanta.ro



183 

,,Inalta Adunare, - a declarat Bismarck - recunoaşte .inde
pencJ.enţa României cu condiţia ca România să accepte în schimbul 
Basarabiei, Dobrogea". 1) 

In ziua de 28 Iunie 1878, Vârnav-Liteanu, ministrul României 
la Berlin, a telegrafiat guvernului din Bucureşti că pentru frontiera 

de sud a Dobrogei, comisiunea însărcinată de congresul păcei, a sta
bilit principiul următor : frontiera va începe cam dela 5 km. sud de 
portul Mangalia şi se va termina aproape de Silistra, în aşa mod, în 
cât România va putea comunica cu Dobrogea „dela Călăraşi peste in
sul Balta". 

Toţi membrii comisiunei - afară de-reprezentantul Rusiei -
au aprobat acest principiu. 

Tratatul dela Berlin s'a încheiat la 13 Iulie 1878. Art. 45 şi 46 
din acest tratat privesc retrocedarea Bâsarabiei de sud Rusiei şi ane
x�rea Dobrogei la România 

„Art. 45. - Principatul României retrocedează M. S. Impăratul 
Rusiei partea din ţinutul Basarabiei care a fost despărţită de Rusia în 
urma Tratatului dela Pari;, din 1856. 

Art. 46. - Atât insulele formând Delta Dunărei, _ cât şi insula 
Şerpilor, sandjacul Tulcei, cuprinzând districtele ( cazas) Chilia, Su
lina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Constanţa, 
Medjidie, sunt adăugate României. Prinicaptul mai primeşte teritoriul 
situat în sudul Dobrogei până la o linie pornind din estul Silistrei şi 
terminându-se la Marea-Neagră, la sudul Mangaliei. 

Lina frontierei va fi determinată la fata locului de către Comi
siunea europ�ană numită pentru delimitare� Bulgariei". 

ln art. II din tratat se stabilea : 
,,Principatul Bulgariei va cuprinde teritoriile următoare : fron

tiera va ţine la nord malul Dunărei, dela vechiul hotar al Serbiei, până 
la un punct dinspre est de Silistra, care se va fixa de o comisiune 
europeană şi de acolo va apuca spre Marea-Neagi:ă dela sud de Man
galia, care e cuprinsă în teritoriul românesc". 

DOMNITORUL CAROL DESPRE DOBROGEA 

lntr'o scrisoare adresată părintelui său, principele Anton de 
Hohenzollern, Domnitorul Carol al României comunica următoarele 
(23 Iulie l 878) : 

,,Teritoriile de dincolo de Dunăre nu ne sunt date ca compensaţie pen
iru Basarabia ; le luăm ca despr,gubire de război şi pentru că Europa ni le-a 
dat cfin iniţiativa ei. Astfel am ·câştigat foarte mult materialiceşte şi mora
liceşte şi nimeni nu ne poate refuza stima sa. Distrtctele, pe care ni le-a dat 
congresul au un mare viitor ; sper că peste câţiva ani să le aduc într'o stare 
înfloritoare. 

Populati1rnea de acolo se simte foarte. fericită să fie unită cu România 
J::i mi-a şi trimis adrese n• meroase, la cari n'am răspuns până acum. La lua
rea în stăpânire a Dobrogei voi da o proclamaţie şi poate chiar la toamnă •voi 

1} Martens, Joc. cit., p. 365.
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vizita această nouă tară. Oraşele de la Dunfrre le cunosc ; acum c,Hiva n ni am 
fost primit la Tulcea şi la Sulina cu mari clemonstraţiuni. 

Coristanta e un port frumos, care, ca şi calea feratrt pftni"i la Cernn"voda, 
11. fost construită de o societate engleză.

1Sunt acolo instalaţiuni pentru 1.Jăi de mare şi c:lteva hoteluri
bune. Clima este sănătoasă. Mangalia este un sat mic şi are însemniă._tate 
numai pentru că se poate construi acolo un port excelent, apărat de vâ.ntu
rile de la Nord şi de la Răsărit. 

La fixarea frontierei vom căuta să ne apropiem c:\t mai mult de Silis
tra, de oarece Dună.rea nu e prea latil acolo şi se poate mai lesne construi 
un pod". 

Senatul român, în şedinţa din 27 Septembrie 1878, a votat ur
mătoarea moţiune 

,,Comisia aleasă. de Senat a studiat corespondenţa diplomatică a gu
vernului în privinţa tratatului de la Berlin şi a vrtzut cu adâncă mâhnire ra 
puterile europene prin voinţa lor unanirnr1 şi în interesul păcii gene1'ale, au 
impu,; Rom,\niei sacrificii dureroase. 

Comisia propune să se împuternicească guvernul d'a se supune dispo· 
ziţiilor tratatului din Berlin şi în acelaş timp să punii stăpânire asupra Do
brogei �i a Deltei Dunărei şi până la convocarea unei constituante, să admi
nistreze acest teritoriu după regulamentele în vigoare. Constituanta, care va 
avea să hotărască asupra chestiunilor rezultând din tratatul din Berlin, va 
fi convocată, cel mai târziu în cursul viitoarei perioade Jegislative de trei 
luni, după art. 129 din constituţie". 

Camera a votat şi ea o moţiune cu următorul cuprins (83 voturi 
pentru ; 27 contra), în şedinţa de noapte din Septembrie 1878 : 

„Camera deputaţilor a luat cunoştinţă de dispoziţiile tratatului din 
Berlin în privinţa României. Silită de hotărîrea puterilor mari şi spre a nu 
fi o piedică. la întărirea păcei, Camera împuterniceşte pe guvern a se supune 
voinţei intregei Europe, retrăgând autorităţile civile şi milita:re din Basara
bia şi luând în stăpânire Dobrogea, Delta Dunărei şi insula �erpilor. Cele
la.lte chestiuni vor fi regulate pe cale constituţională". 

ISTORIA UNEI FRONTIERE 

La începutul lunei Octombrie 1878 s'a reunit, la Constantinopol, 
Comisia inţernaţională pentru fixarea frontierei între Rumelia şi Bul
garia şi intre Bulgaria şi România, sub preşedinţia lui Tekir-paşa. 
Din această comisie au făcut parte : Tekir-paşa (Turcia) ; colonelul 
Bogulubov (Rusia) ; colonelul de Scherff (Germania) ; colonelul ba
ron de Ripp (Austro-Ungaria) ; colonelul Home (Marea Britanie) ; 

locot.-colonel Orero (Italia) ; maiorul Lemoyne (Franţa). In ziua. de 
10 Octombrie 1878, Tekir-paşa, a telegrafiat ministrului de externe al 
României 

„Comisiunea pentru delimitarea Bulgariei se va afla Sâmbătă 
2 Nuembrie (st. n.) la Silistra, în scop de a-şi începe lucrările pentru 
frontiera româno-bulgară. Ea ar fi fericită dacă guvernul romin ar 
binevoi a trimite câţiva ofiţeri spre a o urma �i ·în caz de nevoe a exe
cuta lucrările topografice ce se vor crede necesare". 

Guvernul a numit în această comisiune pe Ferechide, delegat 

www.ziuaconstanta.ro



185 

civil, Slăniceanu, Arion şi Fălcoianu, delegaţi militari pentru fixarea 
frontierei româno-bulgare. Ioan Brătianu primul ministru şi Mhail 
Cogălniceanu ministrul de externe sa'u dus, la 19 Octombrie 1878, prin 

Călăraşi la Silistra, spre a se întâlni cu membrii comisiunei intern::tţio
nale pentru fixarea frontierei. 

Guvernul român vroia să pună la dispoziţia acestei comisiuni, 

40 de călăraşi, în scop de a forma popasuri de poştă, însă guvernatorul 

rus din Silistra, a respins această propunere. 

In ziua de 2 Octombrie comisia internaţională fixase primul 

punct al frontierei, la o distanţă pe 800 m. la E. de porţile Silistrei, 

făcând să cadă fortul Arab-Tabia pe teritoriul român. Delegaţii ro

mâni au sprijinit acest prim punct, deoarece numai aşa s'ar fi putut 

construi un pod peste Dunăre, la Silistra, asigurându-se comunica-

Oraşul Silistra în anul 1879 

ţiile între ambele maluri ale fluviului. In acest timp Rusia a cerut Ro
mâniei să încheie cu dânsa o conven,ţie în care să se lase trecerea liberă 
trupelor ruseşti prin Dobrogea, precum şi dreptul de a avea garnizoa
ne şi de a ridica baterii pe malul Mării Negre. Guvernul român a răs
puns că atâta timp cât Dobrogea nu e ocupată de trupele noastre, nu 
poate satisface cererea guvernului rus, care urmărea scopul să stabi
lească baza de operaţiuni în provincia trans-dunăreană şi în Basarabia. 
Ruşii au făcut dificultăţi Românilor în privinţa fixării frontierei la 
800 m. E. de Silistra şi de acea ei s'au opus ca fortul Arab-Tabia, să 
intre în posesiunea noastră. Inainte de fixarea definitivă a frontierei 
de sud dobrogene, România a procedat la ocuparea provinciei trans
dunărene. 
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OCUPAREA DOBROGEI DE ROMANI. - In vederea ocu
parn Dobrogei, s'a pus la dispoziţia guvernului un milion şi jumătate 
de lei. 

Cel dintâi act de suveranitate al României, a fost darea exequa
torilor consulilor, numiţi în Dobrogea, de guvernul austro-ungar. 

In ziua de 12 Noembrie 1878 guvernul din Bucureşti a primit 
înştiinţarea că cererile sale au fost admise de Rusia şi că autorităţile 
ruse din Dobrogea au primit ordin să predea administraţia autorităţi-
lor române. 

Ministrul Rusiei, de Giers, a adresat baronului · Stuart urmă
toarea telegramă : 

„Neavând în vedere de cât stricta executare a tratatului de Berlin, fără 
niciun gtind ascuns şi presupunând că guvernul român are aceleaşi senti
mente, consimţim la amendamentul propus de Cogălniceanu 1) pentru ţno
mentul r.ti.nd chestiunea va fi regulată prin schimb de note. Informează pe 
Belozeskowitz că poate să procedeze la remiterea Dobrogei". 

In -ziua de 10 Noembrie, Domnitorul Carol a semnat decretele 
cu numirea primilor funcţionari administrativi în Dobrogea. N. Ca
targi a fost numit un soi de guvernator al provinciei transdunărene, 
iar Remus Oprean şi G. Ghica, prefecţi ai judeţelor Constanţa şi 
Tulcea.' 

Domnitorul Carol a adresat apoi următoarea proclamaţie popu
laţiei nouei provincii româneşti : 

Locuitorilor Dobrogei, 

Marile puteri europene, prin tratatul clin Berlin, au unit ţara voastră 
cu Romft.nia. 

Noi nu intrăm în hotarele voastre trase de Europa, ca cuceritori ; dar 
o ştiti şi voi, mult sânge românesc ,;"a vărsat pentru desrobirea popoarelor
clin dreapta Dunării.

Locuitorilor ele orice naţionalita,te şi religiune ! Dobrogea, vechea pose
�iune a lui Mircea-cel-Bătrân şi a lui Ştefan-cel-Mare, de astăzi face parte 
clin România. Voi de acum atârnaţi de un Stat, unele nu voinţa arbitrară, ci 
uumai legea clesbătută şi încuviinţată ele Naţiune hotărăşte şi o cârmueşte. 
Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii, vieaţa, onoarea şi proprie
tatea, sunt puse sub scutul unei Constituţiuni pe care ne-o râvnesc multe na
tiuni străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor 
fi apărate de legile noastre, şi nimenea nu le va putea lovi fără a-şi primi 
legiuita pedeapsă. 

Locuitorilor musulmani ! Dreptatea României nu cunoaşte deosebire 
de neam şi de religiune. Credinţa voastră, familia voastră vor fi.:apărate de 
o potrivă ca şi ale creştinilor. Afacerile religiunii şi ale familiei vor fi pen
tru voi încredinţate apărării muftiilor şi judecătorilor aleşi din neamul şi
legea voastră.

/:,i creştini şi musulmani, primiţi dar cu încredere autorităţile române, 
ele vin cu anume însărcinare de a pune capăt dureroaselor încercări prin 
r.are aţi trecut, de a vindeca ranele resbelului, de a apăra persoana, averea şi 
interesele voastre legiuite, în sfârşit de a vă desvolta buna stare morală şi 
materială. 

Armata română care intră în Dobrogea, nu are alti:'t chemare decât de 
a rnentinea ordinea, şi, model de disciplină, de a ocroti pacinica voastră 
vieţui re. 

1) Cogrtlni<:eanu M. fusese numit ministru al afacerilor stt:ăine.
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Salutaţi clar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul 
libertăţii, drapelul dreptăţii şi al păcii. 

In curâ.nd provincia voastră, pe calea con:stitutională, va primi o orisa· 
nizaţmm, definitivă, care va ţinea seamă de trebuinţele şi de moravurile 
voastre, care va aşeza pe temelii statornice pozi(iunea voastră cetăţenească. 
Pană atunci autorităţile române au ca întâia îndatorire de a cerceta şi iu
destula trebuinţele voastre, de a îngriji de bunul vostru traiu, de a vă face a. 
mbi ţara la a cărei soartă acum este lipită şi soarta voastră. 

Ca întâia dovadă a părinteştei noastre îngrijiri pentru voi, a dorinţei 
noastre de a uşura greutăţile voastre, noi desfiinţăm dijma, de orice natură 
pentru anul 1879. 

De.la 1 Ianuarie 1880, ea va fi înlocuită prin o dare bănească, mai 
dreaptă şi mai uşoară pentru agricultori. 

Emleatul (impozit pe capitalul imobiliar din oraşe şi sate), impozitul
pe venitul imobiliar din oraşe temetuatu.l (impozitul de 3 la sută asupra
lucrului agricultorilor şi meşteşugarilor), impozitul asupra chiriei, a cârciu
melor, cafenelelor, băcăniilor, h:rnurilor, toate aceste se vor preface, dela 1 
1879 într'o dare bănească mai uşoară şi mai dreaptă ; iar bedelul (impozit
pentru scutirea ele armată), darea entizab (taxa de 2 şi jumătate la sută
pentru vânzarea vitelor), şi taxa pe mori se desfiinţează cu totul. 

Si clar chie.mând bine-cuvântarea celui a Tot Puternic, in numele şi cu 
învoireR Europei, noi luăm astăzi in stăpânire provincia Dobrogea, care de
vine şi este ţ.ară. română, şi trimiţându-vă domneasca noastră salutare, vă 
urăm ca ace.astă zi să devie pentru această nouă parte a României începutul 
unui viitor de pace şi de înflorire, începutul bunului traiu şi a înfrăţirei intre 
fiii aceleiaşi tări". 

Datu-s'a în Hrcma, la H Noembrie, cinul graţiei 1878, şi al 13-lea al dom,
niei noastre. 

CAROL 

INTRAREA TRIUMFALA A ARMATEI ROMANE IN 
DOBROGEA. - In seara de 13 Noembrie, Domnitorul Carol, cu suita 
sa militară, a plecat cu un tren special la Brăila, unde a ajuns, în ziua 
de 14 Noembrie, ora 9 dim. La Brăila, Domnitorului i s'a făcut o pri
mire entuziastă din partea autorităţilor şi a populaţiunii. 

Primarul Brăilei a spus : 

,,Steagul României, care a fost purtat victorios dincolo de Dunăre, 
pe ca.mpiile- de tlătălie ale Bulgal'iei, va fâlfâi acum asupra marii provincii, 
spre a o cuceri şi moraliceşte prin cele două principii ale civilizaţiei, pe care 
le reprezintă: libertate şi justiţie!. Să fâlfâe.dar mândru pe malurile Mării

Negre o nouă. eră de libertate şi de prosperitate !". 
Domnitorul n. răspuns că „anexarea Dobrogei va deschide ţării un nou 

izvor de bună stare şi mai cu seamă va da comerţului Brăilei un nou avânt". 
După aceea, Domnitorul Carol, împreună cu statul său major, a trecut 

în revistit trupele de ocupaţiune, cari erau compuse din reg. 4, 5 şi 7 de infan
terie, un reg-. fle. artilerie şi reg. 2 roşiori, sub comanda aeneralului G. An
ghelescu şi a dat cetire următorului !nalt Ordin de zi : 

„Soldaţi ! Pilterile mari europene, prin tratatul din Berlin au 1mit rn 
1-fomânia. Dobrortea, rosesiunea prinţilor noştri de ma_i înaintP. 

Azi veţi pune '/Jiciurul pe acest pă·rnânt, care devine ţara românească! 
Voi nn intrati in Dobrortea, ca cuceritori ci, inlraţi ca amici, ca {rati, ai un,Jt' 
locuitori ca·i·i de astăzi snnt concetăţenii voştri. 

Jn 'această nour1 Românie veţi găsi o populaţiune, care în cea mai marrt 
11arte est.e românea.sc(1. Jnsr'i. 'IJetţ g�si şi loc�litori de alt neam ş� alte cre�in/<'. 
ToJ.i aceştia. cari devin mem.bri ll

0
t statulu� rom:ân, l!-1l _aceleaşi �re'T!turi la 

protecţi1tnea şi la iubirea. voastra„ Intre ei veţi găsi şi"populaţwm m11sul
'lnane ale căror obiceiuri se deosebesc de ale noastre. Va recomand cii deose
lJir;, ra sr'f. resfi.Pctafi credinţa lor . 

•

www.ziuaconstanta.ro



Fiţi în mi.jlocul noilor voştri concetăţeni, reeace ati fost, atât în limp 
«e pace, cât şi pe câmpul de onoare : model de bravură şi de disciplină, apri
rdtori ai drepturilor Romtiniei şi ante-luptători ai egalităţii şi ai civiliza
ţi.ei Europ�i; astfel vă cunoaşte întreaga Europă şi cu mândrie confirmr'hi 
t<ceas!a. 

Aşa clar, drum bun soldaţi ,�i Durnnezrm sir vr1 aperP. 
Gtlndul meu vc1 inso(.rştP netntrerupl. 
„Trăiască România!" CAROL 

Dat în Brăila, la 14 1\'oembrie, anul 1878". 

Pe o movilă din apropiere şi în faţa unui altar de c.lmp, Episcopul 
l1elhised.ec, al Dunări de jos, a celebrat un Te-Deum. După aceea, Domnito
rul Carol, în fruntea trupelor a intrat în ora� şi oprindu-se tn r,entru, a -pri
mit defilar13a. Trupele au sosit in port, unde se ridicase u ii arc de triumf. 
Toate vasele aflate în port erau pavoazate. 

La ora 12, Domnitorul Carol s'a îmbarcat pe iachtul princiar ,,$tl3-
fan-col-Mare", însoţit ele I. Brătianu, pl'imul ministru, episcopul Melchise
r!ec al Dunării-rlf'-Jos şi de reprezentanţii autorităţilor civile. 

Incă de dimineaţă, pe malul dob,·ogean, fâlfâiau drapele româneşti. 
La ora 1 d. a. au trecut Dunărea la Ghecet (azi Smi\.rdanul Nou), un 

dl:ta.şament de roşiori. o companie de vânători, o baterie şi reg. 5 inf. dia 
linie. După aceea a sosit la Ghecet şi iachtul „Ştefan-cel-Mare". Punând · 
pidorul pe nământul românesc al Dobrogei, la Ghecet, Domnitorul CarlJl 
a fost primit în uralele nouilor săi supuşi dobrogeni. In seara aceleaşi zile, 
Domnitorul a revenit în Brăila şi de aci a plecat în Bucureşti, iar trupele 
române. ftU ocupat Măcinul, cu steagurile fâlfâind şi în sunetul imnului 
naţional, în vreme ce episcopul Melhisedec, - primul episcop român al 
nouii provincii alipite - le binecuvânta. · După aceea au fost ocupate şi 
celelaltf' localităţi. Pretutindeni, populaţia Dobrogei a primit cu o deplină 
ş:i,tisfacţie trupele române. 

Frontiera Româno-bulgară. - Afacerea Arab-Tabia. - Conflictul Ruso-român 

In ziua de 14 Ianuarie 1879, guvernul a hotărât să se ocupe de 
trupele noastre şi frontiera roqiâno-bulgară, aşa cum a fost trasă de 
comisia internaţională şi conform cărui_ tras�u, Arab-Tabia, in-1:n în 

posesia noastră. Rusia însă s'a opus ca Arab Tabia să revină Româ
niei, Ministrul afacerilor străine, Câmpineanu, a trimis reprezentan
ţilor României, în străinătate, o depeşă circulară cu următorul cu
prins : 

„România a fixat linia de hotar stabilită de Europa. Rusia cere 
însă ca s' o evacueze, mai cu seamă în punctul dela început, Arab-Ta
bia, lângă Silistra, deoarece Arab-Tabia. e o parte a fortăreţei Silistrei. 

Contra acestei teorii guvernul român arată că, după tratatul din Bet
lin, nu mai e nicio fortăreaţă în regiunea Dunării de jos, Orice nesi
�uranţă în privinţa hotarului trebue să înceteze în momentul când e 
vorba pentru România de stabilirea unui cordon sanitar contra ciumei. 
România are prin urmare în favoarea sa atât motive politice, cât si 
umanitare ; cu toate acestea e ameninţată de un conflict". 

Guvernul român a fost apoi invitat, de Rusia, prin baronul 
Stuart, ministrul din Bucureşti şi prin generalul. Feldman, comisarul 
rus din Dobrogea, să evacueze punctele ce a ocupat trupele sale pe li-
nia de hotar. 

O notă agresivă a Rusiei, semnată de prinţul Gorceacow, a fost 
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adresată apoi guvernului român. In această notă se spunea că guver
nul român şi-a permis să tranşeze printr'un act de forţă o chestiune 
care este încă pendinte şi în care el n'avea coml?etinţa să se amestece. 
Se propunea de Gorceacow ocuparea provizorie de către trupele ro
mâne a unei linii care, începând dela Dunăre din faţa pichetului 

Derve, să treacă prin satele Galcea, Gârliţa şi Esechioi, aşa că între a
ceastă linie şi Silistra să rămână o zonă neocupată de 20 km. Ţarul 
Rusiei, Alexandru Il-lea, întâlnind, la balul Curţii, pe ministrul Ro
mâniei, prinţul Ghica; îl întrebă 

- Ai primit nota cancelarului meu ?
- Da, Sire!
- Imi pare rău că ne-aţi pus în situaţia d'a v'o adresa ... De alt--

fel, am dat ordin ca Silistra să fie ocupată de trupele mele ... " 
In ziua de 31 Ianuarie 1879 comisarul rus din Tulcea, a făcut 

cunoscut colonelului �antilli - comandantul interimar al trupelor 
române din Dobrogea,-că în virtutea ordinului generalului Todl�ben, 

„se vor pune în mişcare două regimente de inf. şi două de cavalerie 
ca să ocupe neîntârziat punctele în _litigiu dintre Bulgaria şi Româ
nia şi înainte de toate pe acelea de lângă Silistra, conform protestului 

· ridicat de Rusia".
In ziua de 7 Septembrie, guvernul român - sfătuit şi de ccle

'lalte mari puteri, - spre a dovedi spiritul său împăciuitor, a hotărât
e,:acuarea Arab-Tabiei, în speranţa că se va recunoaşte dreptatea Sii. 

In consecinţă s'a dat ordin generalului Anghelescu să evacueze Arab
Tabia, dar ordinul a sosit mai târziu, cu puţin timp înainte de sosirea
ultimatum-ului rus. Evacuarea s'a efectuat fără niciun incident. Din.
cauza afacerii Arab-Tabia, Rusia a împins până acolo spiritul său de
ostilitate, faţă de România, încât' a rechemat şi pe ministrul ei din
Bucureşti. De fapt, nici Germania, nu ne-a sprijinit în chestia Silis
tra-Arab-Tabia. Rusia pretind'ea că România şi-a câştigat indepen-
denţa graţie ... victoriei câştigată de armatele s·ale, în Bulgaria, înpo-·
triva Turciei, iar Dobrogea ne-a fost cedată din cauza generozităţii
sale !. .. Se uitase atât de repede, la Petersburg, faimoasa telegramă a
marelui Duce Nicolae, adresată Domnitorului Carol, ca şi victoriile
Românilor, dela Griviţa şi Plevna !...

Fixarea frontierei dela Sud. - Frontiera dela sud a, Dobrogei a fost
astfel fixati:i. pe o lungime de 148 km. şi cu direcţia generală dela S.-E.
spre N . ..1-v. 

Vârful llu.nl€tc (33 m:), spre V. ţinand muchea dealului Acangi, S. sai:.il
Ilanlâc la N. de movila Acangi -- Tepe până, lângă ruinele Caciamac, de
aci spre N. V. pe la N. de movila Cara Tepe, urcând şi coborand dealurile
Cadichioi şi Ho�cadin pe la S. de satele Cadichioi, Hoşcadin şi Valali pâni'i.
la valea Ciuciucdere-Culac; de aci spre V. până. la vârful Iurtluc-Tepe, pe
la S. de satelP Danluchioi şi Canlicicur ; de aci spre S-V. până la vârful
Docuzaci trec[1nd vârful Movilei Mari; de la 2 km. spre S-V de satul Do
cuzari, o linie spre N. V., tă inel valea Artumutlia, pe la 1 ½ km. spre V. de
ruinele satelor Artmutlia şi Aţâ-Sadâc; linia mPrgea pe muchea dealului
Hairamchioi, ti=iind valea cu acelaş nume pe fa 2 km. V. de· satul Hairam
chioi, dealul C:ilaigi şi trec:încl prin viîrfurile Calaigi. Tiulf, Sevenclic.

Apoi linia tăia Cogea-Ceair şi fa11,iJ;n.-Cul,;n1 la l ½ km. V. ele satul Se-
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Yen clic :;;i E ele satele Hasamcea şi Deli Jusufcuius, care 1·ă nu1neau pe teri
toriu bulgar şi se urca în va rful. J a ni.rn Başa. 

De aci. linia de frontieră. o lua spre S. V. prin 1,ăclurea Sulei Orman, 
tă.ia valea Enişeulia şi adiacenta ei, valea Hazarlâc, la 1 ½ km. S. de satele 
c·u acelaş nume şi după ce urca vârful Hazarlâc se îndrepta sp1·e S. V., 
trecea pe la 2 km. S. de satul Dobromirul din deal, 1200 m. S. ele satul Techi
Ceresi şi ţ,e urca în vârful Tuzla-Iuc. Din acest vârf linia pornea spl'e N. V. 
până la vârful Velichioi; trecea la 800 m. V. de s:;1tul Hege1icuius Ceai!' si 
urca varful Velichioi. De aci linia o lua spre S. E. de satul \'elichioi pâni't 
la vârful C:iriagi-Iuc, de unde se îndrepta în direcţia V. la l km. S. de sa
tele Garvanul Mare şi Garvanul Mi.c. i\t[ai departe după ce linia ttecea mai 
multe văi şi vârfuri, dela înălţimea Opanez lua direcţia N. -:,,;, V. până 
hi dealul Sarâmesea-Bair de unde o lua spre V. V. N., tăind pârâul �1-
maU'tiul la 2 km. spre S. V. de satul cu acelaş nume. De la dealul Ieral
Ceea-Ceair, trecea valea Hege-Derese-Ceair şi pornea spre S. pe şoseaua na
ţionalu Sil-istra-Varna printre ruinele forturilor i\feclgidia Tabia şi Arab 
Tabia. Aci trontiera descria un arc de cerc, lăsând s1n·e V. fortul Ilanlâc 
Tabia. rare <-'ra lăsat pe teritoriul hulgar şi se oprea pe malul Dunării, la 
o distanţii ele 8.00_ m. la E. ele .oraşul Silistra.

CALATORIA DOMNITORULUI CAROL IN DOBROGEA (1878) 

Raportul telegrafic adresat guvernului Brătianu de Mihail Cogălniceanu, 

ministrul de interne. 

Kiustendje 19f31 Octombrie 1879 
' 

„Dupit ce Alte\a sa Hegală a pus piatra funclan1e11tală la monumentul 
destinat a peq etua amintirea anexării Dobrogei către Homc'tnia. înconjurat 
şi salutat de toat�i populaţia Tulcei, s·a îmbarcat la 12 u1·r ele climineaţă 
pentru Cerna-Voda, unde a sosit eri dimineaţi'L în zori ele zi. 

Atât la I -fclrşova, pe lângă ca!'e a.m trecut la miezul nopţii, cftt şi la 
Cerna-Voda, tot oraşul a fost toată noaptea iluminat şi populaţiunea în pi
cioare. 

La debarcader A. S. R. Domnul a fost întâmpinat ele clerul ortodox 
şi de hogele otomane, de autorităţile civile şi militare, de agenţii societăţii 
1mperiale regale ele navigaţiune şi de onor D. Haris, clirectorul �eneral al 
căiei ferate de unire a Dunării cu Marea Keagră (Cerna-Voda-Kiustend,ie), 
care venise cu trenul princiar, decorat sărbătoreşte, spl'e a-l conduce la Con

stanta pe noul Domn al Dobrogei. La 8 ore dimineaţa, Alteţa Sa Hegală 
i;:'a urcat în vagonul princiar, care, de şi. de ani era pregătit pentru Sultan, 

însă numai astă-dată, şi rentru prima oară, p!'in1i nn suveran. 
Durata călătoriei a ţinut două ore, fiindci't at,H la staţiunea :\fecljidiei, 

cât şi la staţia l'vlurtfatlar, cortegiul a trebuit a se 011ri, spre a putea popu·· 
laţiun-Ue a vedea şi saluta pe Suveranul lor. 

Aceste populaţiuni, compuse ele toate naţionaliti'tţile, de toate religiu
nile, romftni, greci, bulgari, germani, turci, tr1tari, ernH toate întrunite prin
tr'un si.n!!ur sentiment: dorinţa de a vr,dea, de a saluta, ele a iubi. pe bunul 
lor domnitor, pe reprezentantul lihert/.iţii, ,iustiţiei, toleranţei şi civilizaţi.unii 
t,uropene. 

La Mecl iiclia întâiul hog-ea al relei mai mari moschee clin Dobrogea 
a ci.tit Domnitorului o rugiki.une înadins compusă pentrn Alteta Sa Re
gală. şr la care toată populaţiunea musulmană. rlupit fie-rn re V"r"et, răs
puncl!.'a prin sute de amin. 

De la Cerna-Voda până la Kiustendje, trenul a trecut pl'in m:1i multe 
Pate turceşti şi tătăreşti, odată împlinite, asti'.tzi arse şi sfi'tl'âmate. 

Din J'uinele lor, însă, alergau putinii locuitori ce au mai rii mas spre 
a zi'tri, spre a asculta, măcar în fuga oftei ferate, pe Suveranul Homân, iar 
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femeile şi copiii, zărind trenul, in semn de respect se aruncau la pământ. 
. La Medjidia, Alteţa Sa Regalii a fost aclamat prin un imn, intonat

naţ10nal de şcolarii români şi tătari clin acest oraş'·. 

Bucureşti, 18 Oclombrie 1879 

Guvernul a primit de la d-l ministru- de interne, M. Kogâlnicean11, 
următoarea telegramă asupra călătoriei A. S. R. Domnului : 

,,Oraşul Tulcea este un microcosm ; populaţiunea sa este o aglomera
tiune de toate n_aţiunile, de toate religiunile. A. S. Regală a întrebuinţat o 
mare parte a zilei de Marţi spre a vizita-. templele religioase ale acestor 
deosebite naţionalităţi. A vizitat biserica ortodoxă bulgarrt, biserica ortodoxă 
rnsiană, biserica lipovenească, capela catolică, sinagoga, geamia cea mare. 

Mai va vizita capela protestantă, biserica armeană, geamia cea mică, 
biserica lipovenilor fără cler. Toate aceste edificiuri fiind in parte ruinate, 
M. $. Regală a promis putincioase ajutoare. După dejunul, la care au fost
invitaţi P. S. S. episcopul Dunării-de-Jos, şi mai mulţi notabili din Tulcea
�i Sulina, Alteta Sa Regală s'a transportat la palatul administrativ, unde
a primit cleputaţiunile comunelor rurale compuse de deosebite naţionalităţi
şi confesiuni. A. S. Regală le-a primit pe toate unai după alta, conversând
ru fiecare in deosebi despre interesele lor. După aceia A. S. Regală a vi
zitat deosebitele autorităţi instalate în palatul administrativ ; tot în acea
zi a vizitat şcoalele române, greacă, bulgară, protestantă, armeană şi is
raelită ; a vizitat închisorile unde a făcut mai mulrte graţieri, a vizitat ca
zarmele şi spitalul militar şi civil şi găsindu-le neîndestulătoare a ordonat
grabnice indrepti.'tri.

La prânzul de seară au fost invitaţi consulii Puterilor străine din 
Tulcea şi cei veniţi din Sulina. Mercuri dimineaţa A. S. Regală va asista la 
leturghia ce se va serba de P. S. episcopul Dunării-de-Jos, în biserica bul
gară, al căreia cler în timpul aflării A. S. Regale în Tulcea, a recunoscut 
jurisdicţiunea ecleziastică română ; după aceea A. S. Regală va pune piatra 
fundamentală la monumentul ce este a se înălţa la Tulcea în amintirea 
anexării Dobrogei către România 1). Locul acestui monument este pe o, 
înălţime ce domină Tulcea şi care poartă numele de Muntele Horei 2). 

Plecarea- pentru Cerna-Voda va urma la amiazri : Joi Dimineaţă, A. 
S. Regală va face intn1.rea sa în Kiustendje" .

. POPULAŢIA 

Kolb în lucrarea sa „The condition of nations social and poli
tical" spune că populaţia Dobrogei, în anul 1880, era de 123.320 lo
cuitori, repartizată după cum urmează 

Tulcea . 
Babadag 
Constanţa 
Măcin 

Districte 

Medjidia şi Cernavoda 
Total 

Locuitorii 

43.000 
41.000 
23 320 
8.000 
8.000 

123.320 

După -o statistică românească erau în anul 1880 : 51.915 Ro-

1) Iată actul. de fundaţiune� .. Anul 1878 luna. Octoi:n�r\e !n şeapte
,q;rr.-zece zile de către A. S. Regala Carol I _Dofi!-n�1l Romame1 sa pus :i.

ceastă piatră fundamentală a m�n½mentulm. engiat 11; ?1:�şul Tulcea pe
Muntele Horei în amintirea anexarn Dobrogei la Roman1a . 

2) Monumentul ridicat de Rom:înia a fost distrus de Bulgari în timpul
războiului (1916--1918). 
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mâni� fată de 106.000 alte nationalităti (36.3% Români ; 63.7 % alte 
naţion,alităţi). Total : 157.114 ioc. 

POPULATIUNEA DLJPA OHJGINEA ETI\ICA 

nomei ni 
Turci şi Tă tari 
Bul1rnri 
Huşi :-;;i Lipoveni. 
Greci. 
Germani 
Evrei 
Arme-ni 

50.9Hi 
45.902 
:10.6-i� 
17.701 

t271 
2.736 

1.135 
935 

In anul 1884: Jackson, în lucrarea sa Lectures upon Rouma
nian History, evaluează populaţia Dobrogei la 134.735 loc. J ackson 
a ţinut cont de emigrarea turcilor de la 1876 până la anul 1884. 

In anul 1886 : I. I. Nacian în lucrarea sa „La Dobroudja econo
mique et sociale" (Buc. 1886), evaluează populaţia Dobrogei l.i 
115.000-160.000 loc. 

PERIOADA 1886-1891 

Populaţia. . 

Pe Km. p . .  

Diferenţa 1886-1891 în °Io 

1876 şi 1891 în 'Io 

Spornl anual de 0,48%. 

1886 

267.379 

17 

7.536 

1891 

274.575 

18 

PE JUDEŢE 

Constanţa: 136.871 în anul 
1886 şi 141.974 în anul 1891. 

Tulcea: 130.508înanul 1886 
şi 132.601 în anul 1891. 

Pop11,la/ia rurala în anul 188G, 193.8:30, (72,59 % )'. 
Po7rµ,laţia 11.rbana în anul 1886, 73.549 (27 % ). 
Po7nilaţia rurala in anul 1891, 198.009 (72%). 
l'op1ila/ia urbana în anul 1891, 76,5G6 (28%). 
Difenmta la pop. rurală: li-,179, în %. :.',19 pr an %, 0,3fi. 
Diferenţă la pop. urbană: 3.017; în %. 4.1:�; pe an %, O,G9. 
Densitatea po]J. Dobrogei ]Je krnp.: 17 (in anul 1886). 

· 18 (in anul 1891). 

' P(JPULATJA HUHAL\ DUPA DE]\SITATR 

ln 1X80: jud. Constanţa, Hi; jud. Tulcea, 10. 
In 1891 : .1ud. Constanta, 16 ; jud. Tulcea, 10. 
Jn anul 1R86, 10-19 loc, pe kmp. (Homftriia, /i.8 loc. pe krnp.). 
In anul 1891, 10-19 loc. pe kmp. (Horn:înia, !'i1 loc. pe krnp.). 

Numărul contribuabililor (dări personale) după situaţiile 

financiare ale Tezaurului Public: 

Jud. Constanta Jud. Tulcea 

.A11ul 1881 . 16.579 19.403 
)) 1882 . 16.579 19.260 
)) 1883 18.474 18.504 
)' 1884 16.24() 17.741 
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Contribuabilii cam. urbane şi rurale după roluri pe anii : 

Anul 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1885 . 
Hl86 
1887 . 
1888 
1889 
1890 . 
1891 
1892 
1893 
1884 
1895 . 

Jud. Constanta Jud. Tulcea 

14.965 16.805 
19.553 18.644 
18.239 17.094 
16.774 16.452 
15.833 15.930 
15.193 15.564 
20.282 18.943 
18.693 20.257 
17 .340 17 .078 
17.065 15.918 
15.425 16.849 

Jud. Constanţa: com. rurale, 15.645 ; corn. urbane, 3.908 în anul 1886; 
cam rurale. 15.815ti' şi cam. urbane, 4.416 in anul 1891. 

Jnd. T1.llcea: com. rurale, 12.045; corn. urbane, 6.599 în anul 1886 ; 
com. rurale, 12.421 şi corn. urbane, 6.522. în anul 1891. 

După raportul ci -lui Pittard, care a fost însărcinat ele guvernul ro
mân cu o misiune ştiinţifică în Dobrogea (1 99-1903), populaţia totală a 
provinciei trnnsdunărene, în 1903 a fost ele 260.000 loc., din care grupul 
cel. mai numr.ros ii forma Românii. Celelalte naţionalităţi: 42.000 Bulgari ; 
30.000 TiHari; 13.500 Ruşi; 12.000 Turci; 9.500 Greci; 9.000 Germani; 4500 
Evrei. ; 2600 Armeni ; 13.000 Lipoveni şi alţi. sectanţi. (Bulletin de la Societe de 
Geor,ra.phie dP Paris, 15 Mars 1903, Entre le bas Dantibe et la mer Noire. 
Missi.on scientifique dans la Dobrod_ia, par M. Pittarcl). 

1n anul 1908 : 168.145 români, fată de 152.022 alte nationalităti 
(52.52% români; 47.48°1o alte naţionalităţi). 

' 
1 

' 

Românii au sporit, în cifre absolute, din anul 1880, până în anul 
1908, adică în 28 de ani cu 117.000 ; pe când sporul celorlalte naţio
nalităţi a fost de circa 46.000. 

POPUI.ATIU:NEA DOBHOGEI, IN 1908, DUPA ORIGINEA ETNICA: 
Jucl. Jucl. 

Naţionalităţi Constanţa Tulcea Dobrogea 

Români. 
Turci . 
Tătari 
Bulgari . 
Greci . 
Germani 
Armeni . 
Ţigani . 
Evrei . 
Lipoveni 
Macedoneni 
Italieni . . . 
Austro-Ungari 
Ruşi . .
Sârbi . 
Poloni . 
Francezi 
Englezi. 
Găg-ăuţi . . . . 
Diferite naţionalităţi . 

105.941 
7.053 

21.072 
13.242 
4.542 
3.707 
2.192 
2.639 
1.277 
1.63..t. 

574 
495 
472 
498 
133 
141 

82 
40 

186 
166.020 

62.204 
2.984 
1.924 

33.968 
4.807 
4094 

1.162 
2.120 
3.262 

15.0-!2 

1.171 

16.781 

2.397 
1.231 

154.147 

168.145 
11.037 
22.996 
47.310 
9.349 
7.801 
3.354 
4.759 
4.439 

16.676 
574 

1.666 
472 

17.279 
133 
141 
82 
40 

2.397. 
1.417 

320.167 
Din cifrele de mai sus rezultă că numărul Românilor în 1908 a 

crescut faţă de numărul lor din 1880 cu + 17.230 ; al Bulgarilor cu 
Romulus Seişanu.- ,,Dobrogea". 13 
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+ 16.667 ; al Turcilor şi Tătarilor: a scăzut cu - 11.869 ; al Grecilor

a crescut cu + 5.078 ; al Germanilor a crescut cu + 5.065 ; al Evrei

lor a crescut cu + 3.404 ; al Armenilor a crescut cu + 2.419.

Scăderea numărului populaţiunii turco-tătare se explică prin 

emigrare. Celelalte naţionalităţi au crescut în mod normal. 

POPULAŢIA PE JUDEŢE JN 1910

1. Constanţa 176.614 (25 loc. pe krnp.) 
2. Tulcea 162.233 (19 loc. pe kmp.) 

338.847 loc. Total . . .  

POPUI..;AŢIA DOBROGEI VECHI ŞI NOUi PE JUDEŢE 

IN ANUL 1914 

1. Constanţa
2. Tulcea
3. Caliacra .
4. Durostor

Total 

1. Constanţa
2. Tulcea
3. Caliacra .

218.880 (32 Ioc pe Km. p.) 
178.561 (20 ,, ,, ,, ,, ) 
146.649 (32 ,, ,, ·,, ,, ) 

___ 1_3_2_.2_34 (41 ,, ,, ,, ,, ) 
678.324 loc. 

IN ANUL 1915 

Km. p.) 
" ") 

4. Durostor

223.638 (32 loc. pe 
183.105 (21 „ 
149.106 (33 ,. 
1::J7.341 (42 „ 
693.199 loc. 

,. ) 
" ") 

Total 

POPULA'J'IA UHBANA ŞI RURALA IN 1915 

1. Constanţa. Comună urbane reşed.
Total 100¼ 

27.885 7.78 
,, nereşed. 23.793 2.53 

rurale 171.960 89.69 
Total . •223.638 

2. Tulcea. Comunţ urbane reşed.
Total 100¼ 

22.465 12.38 
"

nereşed. 27.544 14.09 
rurale . 120.068 73.52 

Total 183.105 

3. Caliacra. Comune urbane reşed.
To'tal 100¼ 

17.357 41.64 
,, nereşed. 11.681 7.83 

,, 
rurale 120.068 80.53 

Total 149.106 
Total 1000/o 

4. Durostor. Comune urbane reşed. 11.802 8.59 
" ,, nereşed. 11.170 8.13 

rurale . . . )14.360 83.28 
Total 137.341 
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Repartiţiunea populaţiei corn. urbane după naţionalitatea 
de origină (Anul 1912) (jud. Constanţa şi Tulcea.) 

·a
c:: "" :... <Ol EORAŞELE E 

;::s 
... bD ·;;;. 

o QJ c:: ::l 
� o ::> �

Constanţa . /19.540 66 672 I 96 
Tulcea . 19.245 25 36 92 
Babadag. 4.216 - 6 4 
Cernavoda 4.481 15 147 4 

Chilia Veche 2.744 - 1 121 
Cusgun 1.530 - - -

Hârşova 3.674 - 21 o 

Isaccea 3.847 1 3 19 
Mahmudia 1.897 - - 44 
Mangalia 1.522 1 14 -

Măcin. 4.821 - 10 3 
Medjidia 5.375

1 
5 

I
93 4 

I Ostrov 
. I 

3.246 1 1 1 
Sulina 2.891 14 36 182 

·;:: 
"'
bD ·;:; QJ 

:i
... ... 
;::s > 

co I- UJ

572 3.452 706 
142 463 735 
14 307 127 

252 334 150 
- 4 53'
17 20 -

48 183 23 
13 126 40 
- 7 42 
24 129 5 
44 180 25 
92 484

1 
23 

34 68 15 
21 1.074 175 

I 

' . 
«! .... 
c:.= 
QJ Ol 

..., C 
-o

<:;::. 

2.097 
989 
12 

350 
22 
37 
35 
63 
28 

234 
203 
176

143 
2.954 

'" 
o 
1-·

27.201 
21.726 
4.686 
5.743 
2.045 
1 .609 
3.998 
4.112 
UJIO 

1.924 
5.265 
6.25� 
3.40( 
7.347 

Repartizarea populaţiei co·m. urbane · dupa naţionalitatea 
de origină din Dobrogea Nouă (1923). 

·a
·a

·;:: cu....; "' ·;:: "" E ::l 
Ol 

·;:; ·.; 
c:= '" ORAŞELE E bD QJ Ol 

... bD ·;;;.
:i

... ... ..., C 
o o 

QJ 
c:: ;::s ;::s > -o

� o ::> � co I- UJ <:;::. I-

...... 
Bazargic. 2.000 13 5 7 7,214 7.540 204 2.017 19.000 
Balcic . 184 - - - 2.535 2.649 62 691 6.091 
Cavarna 220 - - - 1.834 654 5 2.339 5.052 
Silistra 

: I 
2.507 - 10 82 4.936 4.607 376 920 13.438 

Turtucaia . 4.364 - - - 1.699 2.285 14 44 8.406 

MIŞCAREA POPULAŢIEI IN ANUL 1924 
ln comunele urbane şi rurale : 

Numărul căsătoriilor: 5955. 
Numărul căsătoriilor după confesiune : 
Creştini ortodoxi : 8.944. Greco-catolici. : 3. Romano-catolici: 162. Pro

testanţi : 143. Evrei : 82. Mahomedani : 2290. Armeni : 120. Lipoveni : 163. 
Alte confesiuni : 3. 

Numărul divorţurilor : 202. 
Totalul născuţilor vii: 31.721. (Băeţi, 16.307; Fete, 15.414). Legitimi: 

30.369. Ilegitimi : 1352. 
Totalul morţilor: 17.046 (sex masculin, 8.844; sex femenin, 8.202). 
Născuţi-morţi : 712. 
Sporul natural al pop. : 
Totalul sporului : 14.675 (masculin, 7.463 ; femenin, 7.212). 

Astăzi, Dobrogea, are o populaţie de 756.047 loc. (evaluar�' 
aproximativă, de oarece nu s-a făcut recensământul). Media locuito
rilor pe km.p. este 34,5. (jud. Constanţa, 32 loc, pe km.p.; jud. Tukea, 
21 loc. pe km.p.; jud. Durostor, 42 loc. pe km. p.; jud. Caliacra, 33 
loc. pe km.p.) In Dobrogea sunt 89.3 femei la 100 de bărbaţi. 
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STATISTICA ADMINISTR.A TIV Ă 

PE 

NAŢIONALITAŢI ŞI POPULAŢIE URBANA ŞI RURALA, IN ANUL 1928. 

Jud. Tulcea 

Natlonalltate 
,o:1 
C: "' 

.Q 
... 
:::, 

Români . .. 
120.885

Turci-Tătari 3.438 
Bulgari . . . 4.746 
Germani . . 339 
Greci . . . . 219 
Evrei . ... 1.68-1 
Armeni . .. -

Albanezi . .  -

Austriaci .• -

Unguri . . . -

1.ehoslovaci -

Jugoslavi .. 262 
Italieni ... 362 
Francezi . .  -

Belgieni . .  -

Ruşi .. . ·I 3.383 
Ucrainieni .

1 
-

Lipoveni . .  3.386 
Poloni . . .  15 
Gâgăuţi. . . -

Ţigani . . .  -

Diverşi .. . 128 

,o:1 

-;; -;; 
... 

o ::l 

O::' I-

72 453 93.338 
2.347 5.785 

23.615 28.361 
2,089 2.428 
2.063 2.263 

92 1.776 
- -

- -

- -

- -

- -

30 292 
951 1.313 
- -

- -

13.409 16.797 
- -

14.426 18.015 - 15 
- -

- -

43 171 

Jud. Constanţa 
"" 

>"1 C: 
"' -;; -;; 

.Q ... 
o ... ::l 

:::, O::' I-

�51105.084 167.219 
6.412 21.662 28.074 
2.278 20.352 22.630 
1.079 7.196 8 275 
6.694 302 6.996 
2.100 
3.962 
1.042 

177 
830 
120 
321 

\651 
109 
25 

727 
2 

-

123 
-

-

361 

10 
183 

15 
-

65 
8 

13 
29 
1 

-

825 
1 

1.500 
49 

-

-

153 

2.110 
4.145 
1.057 

177 
895 
128 
334 
680 
110 

25 
1.552 

3 
1.500 

17'.< 
- , 

-

514 

Jud. Durostor 
,o:1 

'"' C: "' ro ro 
.Q ... 

o ... ::l 

:::, O::' I-

11.623, 12.738 24.361 
7.970 80.113 88,088 
7.484 65.236 72.720 

7 9 16 
- - -

331 17 348 
- - -

- - -

- - -

106 53 159 
- - -

76 124 200 
- - -

- - -

- - -

74 836 910 
6 - 6

- - -

- - -

- - -

- - -

1.450 363 1.813 

I Total .... -;;.843 131.711 170.554189.148 �,246.596 29.127 

----

159.494 188.621 

Jud. Caliacra 
>"1 

>"1 C: 
"' -;; 

.Q ... 
... ::l 

:::, O::' 

,10.249, 15.373
,20.725 28.626
111.842 48.515 

115 258 
1.524 112 

580 19 
1 ·413 106 
- -

- -

56 25 
- -

75 114 
- -

- -

- -

84 770 
-- -
- -

- -

3.316 3.422 
- 49 

1.111 1.767 

-;; 

o 
I-

25.622 
49.3.1 
60.357 

373 
'I.636 

599 
1.519 
-

-

81 
-

219 
-

-

-

854 
-

-

-

6.738 
40 

2.878 
--

�1� 51.090 

Dobrogea 
,o:1 

,o:1 C: "' -;; -;; 
.Q ... 

o ... ::l 

:::, O::' I-

104.892,205.648 310.5401 
38.545 132.753 171.298 
26.350 157.718 184.068 
1.540 9.552 11.092 
8.428 2.467 10.895 
4.625 138 4.833 
5.375 289 5.664 
1.042 15 1.057 

177 - 177
992 143 1.135 
120 8 128 
734 311 . 1.045 

1.013 980 .,. 1.993 
109 1 110 
25 - 25

4.273 15.480 20.113 
}39.637 8 1 9 

3,386 16.129 19.515 
138 49 187 

3.316 3.422 6.738 
- 49 49 

3.050 2.326 5.376 
--------
20Ş.208 547.839 756.047 

I 
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Indiciul cefalic. - Indiciul cefalic mijlociu în Dobrogea este 
de 80,52, puţin superior celui al Munteniei. După studiile făcute de 
d. Eugene Pittard repartiţia formelor cefalice este următoarea :

== 
-- -

-

= 

13 „ î e, 1 i 9 oO 1 9 s 'I 5. 6 1 8 9 90 1

Indiciu cefalic 145 oameni: 80,52 (Pittard) 

H yper-dolichocefalia 7.58 % 
IJolichocefalia 19.37% 
Sub-Dolichocefalia 22.06 % 
�fosocefalia 25.52 % 
Sub-Brahyocefalia 10.35 % 
B rachycefalia 6.89 % 
Hyperbrachycefalia 8.28% 

Proporţia Hyperdolichocefalilor eişte ceva mai ridicată de cât 
în Muntenia. Hyperbrachycefalii sunt mai puţin numeroşi în- Dobro
gea de cât în Muntenia. 

Formele dolichocefalilor .................. 48.96% 
Formele brachycefalilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.52 % 

Din toate provinciile româneşti - spune mai departe E. Pit-
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tard - Dobrogea are numărul cel mai mare de tipuri cu craniile lun
gueţe şi numărul cel mai mic de tipuri cu craniile rotunde. 

Predominanţa tipurilor dolichocefale, faţă de tipurile bra
chyocefale şi cantitatea mai mare de cât aiurea, în Dobrogea, a for
melor intermediare, îl face să creadă pe Pittard că Românii din Do
brogea sunt în majoritatea lor originari din judeţele munteneşti şi 
aproape exclusiv din judeţele dunărene. 

,,Credem că este mai logic de admis că vechii coloni din Do
brogea au fost Români dunăreni, aceea care de mai mult timp au lo
cuit totdeauna, pe cealaltă parte a Dunării şi care, gradat, din gene
raţie în generaţie, au trecut fluviul" 1) 

NAŢIONALITĂŢILE 

O parte din populaţia turco-tătară a emigrat in Turcia pără
sind numeroase sate din jud. Tulcea şi Constanţa. 

Bulgarii din centrul şi sudul Dobrogei au venit, de la sud, ca 
colonişti. In plasa Mangalia, sunt două sate unde locuesc Bulgari 
împreună cu Românii : Tuzla şi Copucci. Aceşti Bulgari au venit 
din Bulgaria (Cotei) şi s-au stabilit în aceste sate în ultimul timp. 
Majoritatea Bulgarilor s'a infiltrat în Dobrogea veche, după anul 
1878 şi mai ales după anul 1882. 

Ei au fugit din Bulgaria de teama persecuţiilor Turcilor. 
Ioan N. Roman scrie în articolul : ,,Asupra vechimei stabili

rei Bulgarilor" că Bulgarii din Asarlâc - sat situat pe fosta fron
tieră de sud a Dobrogei - au venit de curând din Bulgaria. 

,,In rezumat, înainte de 1828 elem,entul bulgar nu s'a arătat în Do
brogea, decdt într'un mod sporadic şi disparat : câtiva negustori, câţiva 

muncitori î-n cutare, s-au cutare oraş. 
Jumătate cel puţin din actuala populaţie bulgară a provinciei nu s'a 

constitu'it dl?cât printr'o infiltraţie neîntreruptă de dată recentă: în mare 
parte posterioară anexiunii şi mai ales în 1882. 

„AceasUl infiltratie fu favorizată de restabilirea ordinei şi siguranţei 
în Dobrogea, de belşugul pământurilor aflate la dispoziţia Bulgarilor, ·prin 
toleranţa noastră împinsă până la incurie şi neprevedere ... " 2)

In Dobrogea Nouă, o parte din pop. bulgară, din reg. Siiistra, 
Curtbunar, Accadinar şi Turtucaia, a venit din Rusia, acum câteva 
decenii, împreună cu un grup de Hircoi (numiţi şi Grebenci), care 
s-au stabilit în satele Popina, Vetreni, Aidemir, Calipetrovo, Tapei,
Hadir-Cebi, Garvan ş. a. O mare parte din Bulgarii din jud. Tulcea sunt
originari din împrejurimile Varnei, Şumlei, Provadiei, Pres1avului
şi Razgradului. Bulgarii sunt grupaţi în oraşul Tulcea, în regiunea

de la S. râului Teliţa până la Babadag, la V. lagulilei Razimului.

1) Euaene Pitta1·d, L'Indice cephalique en Roumanie, Bul. Soc. reg.
rom. ele Geogr. 

Tomul XLV 1926, Bucureşti p. 70-74. 
2) !,a Dobrogea Roumaine, p. 128 art. ,,Neamul Românesc" an. XIII,

Nr. 163. 
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Turcii, traesc în grupuri compacte în Dobrogea Nouă (în 
regiunea centrală şi estică) ; în jud. Constanţa ( centrul şi estul) ; în 
jud. Tulcea, (în unele regiuni din centru). O parte din populaţia tur-

• 

Tipuri de Turcoaice din Dobrogea 

cească a emigrat, după anexarea Dobrogei la România. Tătarii lo
cuesc mai mult în stepă, amestecaţi cu Românii. 

După războiul nostru pentru independenţă din 1877-1878, 
coloniştii germani din Basarabia (Crasna), s-au aşezat in corn. Cara
murat. 

S'au stabilit aci şi germani din Cherson (Rusia). 

Această colonie a luat o mare desvoltare. Când am vizitat acea;;tă' 
localitate, am găsit comuna împărţită în trei cartiere bine deosebite : 
cartierul tătăresc, cel românesc şi cel german. Acolo unde locuesc tătarii 
am găsit aceleaşi aşezări mizerabile, ca şi in toate satele locuite da acest 
neam. Cartierul românesc avea case curate şi curţi bine îngrijite. In 
1885 s'au aşezat aci mai multe familii de mocani. Cartierul german are 
aspectul unui sat bogat din Germania. Casele sunt solid construite ; 
curţile sunt pline de pomi fructiferi şi de instalaţiuni gospodăreşti. O 
hiseriră impunătoare catolică este in cartierul german, care a fost cons
truită în anul 1897. 

In 1918 trăiau aci 155 familii germane. La 28 km. N. de Caramurat 
e o altă colonie germană, - Colilia. Cei dintâi colonişti au venit aci, in 
anul 1880. 

In anul 1881 câteva familii germane din Atmagea şi Ciucurova, 
s'au aşezat în corn. Anadolchioi (2 km. N. de Constanţa) şi alţi coloni.şti 
din guvernămâ.ntul rusesc Cherson, în corn. Cogealac (15 km. N. de Cons
tanţa). In anul 1887, 35 familii germane s'au aşezat in satul Ca.racicula,
dar au emigrat in 1894. 
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Dupii 1890, germani veni(i clin sudul nusiei.. au întemeeat co)o
niile dela Cobadin (20 km. S. Medgidia) : Sari{llliol (13 km. W. de Mangalia) 
si o parte ci.în ei s'au risipit în rom. :Mangalia, Caracicula, Osmancea, Os
manfarâ şi Viile Noui (din apropierea Constanţei 1). 

In anul 1896, 50 de familii germane rlin Cogealac s-au aşezat pentru 
puţin timp in s::ttul Valalâ. 

Dup:'i Richard Lesser, au fost în 1883, în Dobrogea, G00 familii germa
ne (3000 suflete) 2}.

· E. A Liix. afirmă că în anul 1887 erau in total, 3024 loc. germani 3). 
Ei1gene Pittard. in 1902, după informaţiile ce i le-a dat, Ioan Bi:\nescu,

pe n.tunci. revizor şcolar al jud. Constanţa şi mai t,\rziu, primar al ora
şului Constanţa, numărul germanilor, în Dobrogea, a fost de 8779 •). 

După Paul 'rraeger, sunt în Dobrogea (1922), 8534 loc. germani 5). 
Nnmărul germanilor afla/.i în Dobrogea ·în am.ll lf/80: Cataloi, 79 fa

milii: MalctJci, 71 fam .. ; Prî.slava, 1 fam. ; D11navăţu de sus, 17 fam.; Ciucu
rova, 57 fam. ; Cogealac, 90 fam.; Tariverde, 30 fam.; în oraşele Tulcea, Isac
cea, Babadag, S'll.lina şi satele Artrnulia, Caraorman şi Almagea, 59 fam. 

STATISTICA POPULAŢIEI GERMANE DIN DOBROGEA (1922) 

Tulcea 1485; Cataloi 323; Turcoaia 27; Regina Maria 10; Malcoci 186; 
Sulina -1: Babadag 15; Anadolchioi 130; I. C. Brătianu 11�2; Cogealia 2.9S; 
Pa.lazul Mnre 151; Horoslar 114; Mamaia 10; Carammat 902; Viile Noi 30G; 
Osmanfacâ 18; Ebelchioi 32; Topraisar 2; Techirghiol 156; Carmen Sylva 5; 
Man�eapunar 222 ; Cogealac 1092; Inancişme 733 ; Facria 320; Chiragi 7; 
Mamuslia 350 ; Sari.ghiol 91 ; Mangeapunar 44 ; Ala.cap 129 ; Endecarachioi 6; 
Ca.ratai 7I� ; Cobadin 380 ; Sofulav 81 ; Murfatlar G4 ; Defcea 2 ; Dobromir din 
vat

r

e 1; Cavaclar 7; Chioseler 7; Asarlâc 1. 

Lipovenii, stabiliţi în Delta Dunării şi în părţile dunărene,. au 
învăţat pescuitul dela români. 

Ei reprezintă tipul fino-slav ; au pometii obrazului proemi
nenţi şi privirea puţin piezişă. Ei poartă barbă şi le plac colorile vio
lente : bluză roşie, cămaşă albastră. Femeilor le plac colorile va
riate şi strigătoare. 

La mănăstirea U spenia (sau U spinia) situată pe pârâul Slava-Ru.3ă, 
la 3 km. V de corn. Slava-Rusă, este reşedinţa episcopului lipovenilor din 
Dobrogea. Mănăstirea aparţine sectei „lipovenilor cu popă" şi este una din 
cele mai frumoase din Dobrogea. 

Mai multe familii de lipoveni s'au aşezat în sec. 18-lea in corn. Sf. 
Gheorghe. 

Scopţii. - Scopţii fac parte din secta religioasă rusă, care 
consideră obligatorie castrarea omului. După concepţia religioasă a 
scopţilor, omul trebue să se asemene cu îngerii, să n'aibă sex şi ast
fel să nu fie supus simţurilor şi instinctelor, spre a avea „spiritul 
liber". 

1) I. Georgescu, Coloniile germane din Dobrogea, Analele Dobrogei. 
Anul VII, 1!}26. 

2} Richard Lesser, Weltpost, Leipzig, No. 11, p. 188. 
3} .4. E. Lux, Die Balkanhalbinsel. Phisical. und ethnog. Schilderun

gen-Freiburg 1. Br., 1887, p. 47. 
•) Euaene Pittard, Dans la Dobrodja. Notes de voyage, Geneve 1902. 

J). 47. • 5) Pa.ul Tra.eger, Schriften des deutschen Auslands Instituts Stutt-
gart. Band 6. Die Dfmtschen in cter Dobrudscha. Stuttgart 1922. p. 124. 
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Numai prin înfrângerea acestei legi a naturii scopţii cred că 
pot ajunge la uniunea spirituală cu Dumnezeu. Aceste idei sunt poe
tic tratate în imnurile lor religioase. Scopţii se numesc între ei 
belie golubi (porumbei albi), în sensul că sunt nevinovaţi, inocenţi, 
vergini. 

Prin aversiunea lor faţă de relaţiunile dintre sext, scopiţii se 
apropie de alţi sectanţi religioşi ruşi : bezpopovţii, teodosianii şi 
raskolniki. 

Mutihtrea o practică scopţii, bărbaţi-lor, iar nu copiilor, ca sacrificiul 
acestora si"t pari't a fi rezultatul liberei lor voinţe. 

Operaţiunea aceasta e completă, sau incompletă (tsarsl,aia petciat ,;i 
vlora'ia tsr.istnta). Pentru femei, mutilarea nu-i obligatorie. Ca o femee 
îm,ă să, He considerată „pu l'ii" de scopţi, ea trehue să sufere, - fie inci
ziuni cu fierul roşu pe sfrn şi piept, fie chiar operaţiunea la organele se-
xuale, ca să fie incapabile de a fi mame. • 

Din cauza acestor oribile operaţiuni, ;;;copţii, chiar în floarea vârstei, 
�.u faţa îmbătrânită. 

Cu toate acestea scop ţii nu condamnă, în mod ::tbsolut, căsătoria şi 
generaţia 1) 

O parte din scopţi, consirlerânclu-�e „aleşi ai lui Dumnezeu", depozi
tari ai sfintei doctrine, se ci'tsi'ttoresc şi au copii, de oarece - spun dânşii --
1rebue să transmită ad1;vărata credinţă şi urmaf,ilor 101·. De obicei, scopţi.i 
adoptă copii, spre a-i face mai târziu adepţii sectei lor. 

Ei cred că Noul Messia, care le va asigura imperiul lumei, îşi va face 
apari(ia r,e pământ c,tncl numărul lor va ;i u.e 1114.000. _Pentru ce această 
cifră, nu se ştie; d:u· scupţii, caută prin toate mijloacele să o atmgă, spre 
H satisface dorinţa lui Selivanoft', creatorul sectei, care a trăit, la Sf. Pe
terburg, în epoca lui Na1;olean I, în calitate de „fiu al lui D-zeu ţ;i. de ţar". 
Acest şei religioi:,, ignorant şi considerat nebun de autorităţile ruseşti a 
murit în a nul 1832 2). 

Din cauza măsurilor luatE· de guvernul rus, împotriva scopţilor, a-
ceştia au emigrat, în străinătate, mai ales în Homânia, unde au format 
mici colonii cunoscute suL numele de livo·vane :i). O parte din sectarhi 
sc·opţi, au stabilit mici colonii şi în Dobrogea. 

ln anul 1887 scopţii veniţi din Bucureşti, Iaşi şi Galaţi, au înfiinţat 
satul Dn'lld Mai din jud. _Constanţa. 

Bezpopov/,ii n'au preoţi. Practica cultului acestor sectanţi o exercită 
l•ătl'ânii şi chiar femeile. Ca şi popov(i'i - cei cu preoţi - bezpopovţii -
cei fi:iră preoţi - au păstrat semnul crucii ele sute de ori repetat şi pokloni
ile, - plecăciunile în faţa icoanelor. Bezpopovţii au schituri pentrn călu
gări, sau călugăriţe. Pentru bezpopovcini, căsătoria sacramentală nu există. 

O altă secti:'i este aceea a molol.-anilor, care are un număr de ade
ren(i în Dobrogea. Molokanii· au venit, ca toţi ceilalţi sectanţi slavi, din 
Rusia. 

Nu este alt mitropolit, alt episcop, alt stăpân al credinţei - spun 
molokanii - decât Christos. Oamenii care prezidează reuniunile lor reli
gioase şi citesc sfânta scriptură, n'au niciun caracter preoţesc, nicio pu
tcrn. deosebită a::upra membrilor comunităţii, nici un costum de aparat. 
Molokanul este foarte aspru şi sobru. 

El crede că Dumnezeu e spiritul unic,· - spiritu.I unitar, sublim, şi 

l) I A. Arsenie{, Sekt-a skoptsof v. Rossi. Berlin, 1874.
2) Anal1.1/e Leroy Beaulieu, La Rm:sie et lds Russes. Revue des Deux

Mondes. Tom. Neuvieme, Paris 1875. p. 608. 
") Veroi:spovedanie Doukhovnykh Khristian obyknovenno nazyvalmyk 

Molokanami, Geneve 1865, p. 99-102. 
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nu se închină în faţa icoanelor. Molokanii n'au biserici. Ei se roag:ă !n 
caself' lor. Ca şi alţi sectari, molokanii sunt împotriva jurământului ş1 a 
serviciului militar. Idealul lor e înfiinţarea ,.imperiului Araratului", în care 
va domni justiţia, pacea şi egalitatea, intr'o societate organizată pe baze 
comuniste. 
Satele Dunavăţul de jos şi Dunavăţul de sus sunt locuite de sectari ruşi. 
Cei din Dunavăţul de sus au venit din corn. Uzlinâ. 

Găg?ufii sunt aşezaţi, în număr mic, în regiunea dela S. lagu
nei dobrogene şi în câteva localităţi din Dobrogea Nouă. 

Mai sunt apoi, Albanezi, Greci, care locuesc mai mult în por
turi - Evrei - al căror număr s'a mărit după 1878 -, Arabi, Ţigani 
şi altţ naţionalităţi, în număr neînsemnat. C�rchezii şi Cazacii an 
emigrat după anexarea Dobrogei la România. 

REGIMUL EXCEPŢIONAL ŞI CONSTITUŢIA DOBROGEI 

Imediat, -d�pă anexare, Dobrogea, Delta Dunării şi Insula 
Şerpilor au fost împărţite în două judeţe - Constanţa şi Tulcea -; 
iar judeţele în ocoale şi ocoalele în comune urbane şi rurale. 

In 1879 figurau pe harta Dobrogei 290 de sate şi 14 oraşe. In 
realitate, însă aproape 50% din aceste sate, erau aproape părăsite de 
locuitorii lor. 

Din cele 14 oraşe, numai Tulcea avea, întru câtva aspectul unei 
aglomeraţiuni urbane, tip oriental. Celelalte „oraşe", între care şi 
Kinstenge (Constanţa) erau aproape sate. 

Cu toate că pe la începutul secolului XIX-lea, oraşele Baba
dag, Mahmudia, Chilia şi Cuzgun, aveau, fiecare o populaţie între 
30.000-40.000 locuitori, la anexarea Dobrogei de România, ele aveau 
între 2.000-6.000 locuitori. 

In Dobrogea s'a aplicat, la început, un regim excepţional, 
bazat pe următoarele regulamente : 

1) Regulamentul din 11 Noembrie 1878 relativ la administraţia
publică şi la organizarea judiciară a Dobrogei 

2) Regulamentul din 13 Noembrie 1878 relativ la organizarea
administrativă ; 

3) Regulamentul din 14 Noembrie 1878 relativ la administra'
ţia publică şi la stabilirea şi perceperea impozitelor ; 

4) Regulamentul din 18 Noembrie 1878 relativ la serviciile va
male, la administraţiile domeniilor şi pădurilor statului ; 

5) Regulamentul din 20 Ianuarie 1879 relativ la organizarea
închisorilor 1). 

Toate aceste regulamente au fost publicate în Monitorul Ofi
cial din anii 1878-1879. Primul regim excepţional aplicat în Dobro
gea s-a bazat pe aceste regulamente, care au fost apoi abolite prin le
gea organizării Dobrogei din 9 Martie 1880. In această lege, redac
tată de Mihail Cogălniceanu şi cunoscută sub numele de „Constitu-

1) Cornentarul acestor regulamente în „Etude sur la. Dobrogea" de
V. Angelesco, 1907, p. 104 şi urm.
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ţia Dobrogei", se cuprinde : drepturile şi obligaţiunile dobrogeni�or, 
regimul proprietăţii, raporturile diferitelor culte cu statul,_ organiza
rea puterei judiciare şi forţa armată. 

După art. 3 din constitutia aceasta „toti locuitorii din Dobro
gea, care în ziua de 11 Aprilie' 1877 erau cetăţeni otomani, ,,deviv şi
sunt cetăţeni români" ; iar după art. 13: 

„Numai locuitorii, aflaţi în Dobrogea în ziua de 11 Aprilie 1887 şi 
îndrituiti de legile otomane, Românii şi acei îndrituiţi prin art. 7 din 
Constituţiunea României, pot cumpăra imobile rurale în Dobrogea„ 

Ac<>astă stipulaţiune nu împiedecă legea ce se va face în privinţa 
stabilirei de colonii agricole pe domeniile statului din Dobrogea". 

Legea din 3 Aprilie 1882, relativă la reglementarea proprietăţii 
imobiliare în Dobrogea, este a doua lege organică. (Raportorul aces
tei legi a fost Const. Nacu). 

Această' lege cuprindea o dispoziţie importantă 

Numai Românii pot să aibă proprietate imobiliară rurală. Româ
nii din vechiul regat stabiliţi în Dobrogea şi românii din alte state au acelaş 
drept, prin recunoaşterea şi naturalizarea fără stagiu, prin un vot al Par-
lamentului. 

Cultivatorii stabiliţi în Dobrogea după promulgarea prezentei legi 
sunt consideraţi ca Români şi se bucură de acelaş drept, 

Legiuitorul, prin dispoziţia de ma
1

i sus, a stabilit o strânsă legă
tură - spune G. Plastara - între calitatea de Român şi aceea de 
proprietar, sau de cultivator 1).

Legea asupra reglementării proprietăţii imobiliare din 1882 a 
fost modificată prin legile din 1884, 1885, 1889, 1893, 1910 şi 1912. 

In 1884, revizuindu-se Constituţia s'a modificat art. 1 în modul 
următor: 

,,Regatul României cu judeţele sale din drepta Dunării c:on
stitue un singur stat indivizibil". 

Art. 133 din Constituţie interesa d-asemenea Dobrogea : 
„Dispoziţiile Constituţiei vor fi aplicate prin legile speciale 

de-asemenea în partea României situată de cealaltă parte a Dunării".
Această dispoziţie (articol adiţional) a fost adăugată consti

tuţiei în 1878, după anexarea Dobrogei, în urma tratatului din 
Berlin 2). 

Legea din 30 Martie l 886, privitoare la organizarea judiciară a 
Dobrogei, a fost apoi modificată prin legile din 1888, 1891, 1892, 1894, 
1896 şi 1909. 

La 9 Ianuarie 1888 s'a votat legea pentru atribuirea proprietăţii 
imobiliare în Dobrogea sub-ofiţerilor, care au avut 12 ani neîntierupţ 
în acest grad ; iar la 7 Aprilie legea relativă la alienarea bunurilor 
Statului şi la răscumpărarea proprietăţilor grevate de emfiteoză. A
ceastă lege s'a modificat prin legile din 1892 şi_ 1899.

1) G. Plastara, Anexion et Nationalite. Lois organiques de la DQ
broudja, Bucarest, 1916, p. 16. 

2) V, Hamangiu, Colecţia codurilor române, vol. I, p. 23. Nota 1.
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La 2' Aprilie 1903 s'a promulgat legea pentru concesiunea pă
mânturilor în Dobrogea foştilor luptători în războiul din 1877-18,'8. 

Prin legea din 1 Martie 1913 s'a întrodus în Dobrogea, Curţile 
cu juri. 

DREPTURILE POLITICE 
Legile din 19 Aprilie 1909, 14 Aprilie 1910 şi 3 Martie 1912, au 

fixat drepturile politice ale dobrogenilor. 
Până la 1909, existau în provincia trans-dunăreană patru cate

gorii de cetăţeni români : 
1) Locuitorii cari în ziua de 11 Aprilie 1877, erau cetăţeni oto

mani; 
2) Cultivatorii stabiliţi în această provincie conform art. 282

din legea din 1882 ; 
3) Românii din vechiul regat stabiliţi în Dobrogea ;
4) Românii din statele străine (chiar necultivatori).
Cetăţenii din categoriile 1, 2 şi 4 n'aveau dreptul să fie repre

zentaţi în Parlament, dar aveau dreptul să aibă reprezentanţi în con
siliile comunale, în consiliile generale şi în Camerele de Comerţ; pre
cum şi dreptul de a cumpăra imobile rurale în Dobrogea. Cei din cate
goria a 3-a, aveau, între celelalte drepturi „speciale" dobrogenilor şi 
dreptul de a fi reprezentanţi în parlament 1). 

Prin legea _din 1909 s'a acordat drepturi politice tuturor cetă
ţenilor din Dobrogea, care, după anexarea Dobrogei Noui, s'au acordat 
si locuitorilor acestei provincii, recunoscuti cetăteni români. ' 

Din numărul alegătorilor înscrişi, î� 1919: în listele electorale· 
- circa 100.000 pentru Cameră - 73,5 % au luat parte la alegerile ce
s'au efectuat de atunci până astăzi ; iar din numărul alegătoriior
înscrişi în listele electorale pentru Senat, - circa 57.000 - au parti
cipat la vot, 75,6%.

Regimul proprietăţii şi colonizările 

Când am luat în posesiune Dobrogea, Gurile Dunării şi Insula 
Şerpilor, regimul proprietăţii era bazat pe următoarele legi. şi regula
mente turceşti : 

1) Codicele proprietăţii fonciare promulgată în anul Egirei 1274 (1858).
2) Hegulamentul tapuelor (titlurile posesorii) din 1275 (1858).
3) Legea coloniilor străine din 1273 (1857).
•) Legea din 17 Muharem din 1284 (21 Mai 1867), prin care s'a mo

dificat dispoziţ.iile codicelui proprietăţii fonciare, relative la moştenirea po
sesiunilur pe pământurile domeniale. 

�) Legea din 27 Saban 1286 (19 Noembrie 1869) asupra vânzării silite 
pentru datorii a proprietăţilor imobiliare. 

1) Propaganda in favoarea acordării drepturilor politice integrale, do
hrogenilor, a fost făcută, nu numai de elementele de seamă ale acestei pro
vincii, rlar şi de presă, de oamenii politici şi intelectualii, din vechiul regat, 
care cunoşteau Dobrogea. In 1908 au ţinut conferinţe, la Constanţa, în fa
voarea acordării drepturilor politice, dobrogenilor, d. Mihail Mora, actual 
senator şi fost secretar general al ministerului de justiţie, redactor a-l zia
ruh1i „Uniyersul", precum şi autorul acesţei lucriiri. · 
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După codicele otoman clin anul 1858, pământul era împărţit in 5 ca
tegorji rit· proprietăţi: 

1) Mîullc, ') proprietate privată absolută.
2) Miriie, ţarinele, locurile de adăpost şi de păşune, pădurile şi alte

domenii date în arendă. 
3) 11-fetir.ufe, proprietate ele mână moartă, inalienabilă.
,\.) Metruke, proprietate pentru uzul public.
5) iHe·11at., locurile pustii, inculte, neposedate de cineva, dar care pu-

teau fi. ocupate de un cultivator. 
6) Vacuf, pământul de pe care locuitorii (necredincioşi, nemusulmani)

au emigrat şi a căzut, fără luptă, în mâna musulmanilor. El era supus ha
'1'1/dj-u./.ui (un fel de cens, sau locaţiune perpetuăj. 

„Dela Omar încoace, spune Canlv -- toate cuceririle Islamului au 
fost declarate vacuf, adică fondaţi.uni piorise în interesul co�unităţii mu-

E:Z:PLICABE 

0-15 .,. 

15-330/o

33-40 •t.

'Peste 40 °Ic 

Distribuirea marilor cultivatori (1907) Coeficienţii la 0/0 arată 
cât ocupa din întinderea totală culturilor micile exploataţiuni şi 
cât ocupa din aceeaş întindere marile exploataţiuni, în Dobrogea 

şi în restul ţării. 

sulmane.2)"; dar după Omar nu ·s'a mai ţinut seamă de această dispozi(ie. 
MeJ',;·1.f'e, 1;ământul domenial afectat fondaţiunilor pioase are acelaş 

întel,•s ca şi i·uC'U./). 
Proprietăţile rniull, erau de patru feluri : a) propr. situate in inte

riorul comunelor ; b) propr., scoase din domeniul public, propr. date unor 
11en;oane spre folosinţă în vlelturn .d01nin:ium (milldet), conform prescrip
ţiilor legilor relif[ioase; c) uclri.ie, pămflnturi.le ele dijmă împărţite solda
ţilor; el) haradjir, păm�i.nturile lusate indigenilor cu titlu m.inlk şi impuse 
plăţii harad:;,nlui "). 

1) Mulk, Minek, bmi liber, alienabil.
2) Can/11, Histoire universelle, T. XIV, p. 217.
a) Haradjul era ele două categorii : h�radj�l-171:ucaseme, imposit pro

porţional pe recoltă şi haracljul-m.uvaz.::ar, 1mpos1t fix asupra pământului. 
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Toate proprietăţile miuU, erau regulate prin cărţile de jurisprude�ţ� 
religioasă, de aceea codicele din 1858 nu s'a ocupat de ele, spre a le defm1 
şi regulamenta. 

Pământurile miriie erau ţarinele, locurile de adăpost şi de păşune, 
pădurile şi alte domenii, care erau date în arendă spre folosinţă cu peTmi
sia şi concesiunea agentului adhoc al guvernului. Cine a dobândit aseme
nea posesiuni a primit titlul de posesiune „tap;u";investit cu semnul Tughra 
(semnul împărătesc). 

Pământurile mevat, adică cele pustii, necultivate, puteau fi posedate 
însă. cu încuviinţarea autorităţilor. Din ele făceau parte şi pământurile otlac, 
şi acestea necultivate, dar care se aflau printre cele cultivate şi locuite din 
categoria mevat. 

Vi'tmânturile metruke erau de două categorii : a) cele lăsate pentru 
uzul populaţiunii; b) cele lăsate în folosinţa comunelor, sau a cazalelor. 

Locurile lăsate în folosinţa unei comune, au fost islazurile ; iar păr
ţile din păduri numite baltalik, au fost lăsate locuitorilor pentru tăiere. 

O categorie specială o forma domeniul public de pe ţărmul mării. 
Proprietătile provenite din umpluturile mării, sau din înaintarea uscatului 
în mare, intrau în categoria., ,,miulk". 

Să vedem ce categorii de proprietăţi a fost în Dobrogea, sub do
minaţia otomană. Nu avem cunoştinţă de terenuri acordate soldaţilor 
turci, în Dobrogea, ca recompensă pentru vitejiile lor în război. 

In Dobrogea, afară din Delta Dunării, nu am găsit acele pă
mânturi mevat, care se întindeau departe de locuinţe şi nu erau pose
date de nimeni. Fiecare comună avea circumscripţia sa limitată prin 
teritoriilor celorlalte comune. Câteva comne în jud. Tulcea şi Cons
tanţa au fost părăsite în 1878 de locuitorii lor şi pământurile acestor 
comune, n'au intrat prin acest fapt, în categoria mevat, căci dreptul 
de posesiune a emigraţilor exista încă, conform legii organice a Do
brogei 1). 

După I. M. Bujureanu n'a existat în Dobrogea islazuri pose
date de comune în condiţiile art. 97 şi 98 din codicele otoman din 
1858 (islazurile, locurile de păşunare numite mer';J şi cele numite 
iailic şi chîslac ). 

„Du pă obiceiul locului - scria Bujureanu - se observă la cultivarea 
pământului, o rotaţiune bienală, lăsându-se o parte să se odihnească doui 
ani ; de aceea la locuitorii din Dobrogea cuvântul mer'a şi-a schimbat în
ţelesul ce'i dă legea şi se aplică la întregul teritoriu al comunei. 

„Munti în care să se afle locuri de păşunare de vară, iailic, nu există 
în Dobrogea ; massivul muntos şi păduros, din partea de nord, între Isac
cea, Măcin şi Babadag, n'are pentru aceasta, proporţiuni destul de mari. 

Pământurile châslac ( chîsle în limbajul local) se află în Dobrogea ; 
după cat însă am putut constata, nu în condiţiunile art. 101 ca pământuri 
metnike, ci ele sunt posedate cu Tapu, conform art. 24. • 

Ba�tatâc se chiamă o parte de pădure afectată ab-antiquo trebuinţe
lor unm OŢaş, sau sat, şi de cari numai locuitorii din acel oraş, sau sat, 

se pot folo�1 pentru îndestularea trebuinţelor casnice (art. 91). Nici asemenea 
Baltalâcun, nu cred să fi existat în Do,brogea 2)

După lucrările comisiunilor de plăşi şi centrale, în anul 1882, 
au fost recunoscute în Dobrogea următoarele categorii de proprietăţi: 

1) I. M. Bujureanu, Legiuirile Romdniei, IV. p. 483.
(!eorge M. Ghica, Questiunea proprietăţii în Dobrogea, Partea I. Bu

cureşti, 1880. 
2) J. M. Bujureanu, op. cit. p. 484.
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miulk-uri şi m1r1e (proprietatea statului). Vacufuri - după cum 2 

pretins guvernul din Constantinopol după 1878 - n'au existat în Do-
brogea. 

După ce s-a recunoscut categoriile de proprietăţi, restul pămân
tului Dobrogei a trecut în proprietatea absolută a statului român. 

Dobrogea a trecut printr'o fază delicată din cauza modului cum 
s-au făcut unele împroprietăriri şi- deposedări.

Bulgarii şi Lipovenii în majoritatea lor (Tulcea, Silistra 
Nouă) au- fost împroprietăriţi, fără să fi avut vre-un drept, nefiind 
cetăţeni conform dispoziţiilor cuprinse în legea organică a Dobrogei 
din 1880. 

• 
-
-

EXPLICARE 
4-0 -,o •t. 

so-s1 •T. 

67--llO O/o 

Peste 80 •/0 

Distribuirea micilor cultivatori (1907). In Dobrogea peste 80 Ofo.

Conform art. 13 din această lege nu puteau dobândi proprietăţi 
rurale in Dobrogea de cât următoarele categorii de persoane 

1) Locuitorii aflaţi în ziua de 11 Aprilie 1877 şi anume indri
tuiţi de fostele lege otomane; 2) Românii; Românii prin naturalfrare, 
sau recunoaştere. După dispoziţiile cuprinse în legea funciară din 1882 
(art. 2), au mai căpătat dreptul de a poseda proprietăţi rurale în Do
brogea următoarele categorii de persoane : românii din vechiul regat; 
românii de ·origină din ţările locuite de români ; musulmanii ; raialele 
şi cultivatorii stabiliţi în această provincie la promulgarea legei din 
1882, care erau consideraţi români şi se bucurau de aceleaş drepturi. 
Ultima categorie de persoane, a provocat oarecari confuziuni, de oare
ce, ,,cultivatorii" stabiliţi în ziua pro·mulgării legei (::l Aprilie 1882) 
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nu puteau toţi să îndeplinească şi condiţiile cerute de legea organică 

din 1880 (art. 13). In 1903 a început deposedările celor consideraţi că 

posed proprietăţi în neregulă (titularii emigraţi, dispăruţi, necunos

cuţi, cei care n'aveau domiciliul la pământ, sau care nu'şi puteau do

vedi succesiunea ; titularii cu nume fictive). 

Proprietatea particulară, în 1904 dispunea de 615.819 ha., din 

care : 144.666 ha. propr. mare ; 97.554 ha. propr. mijlocie şi 373.599 

propr. mică. Iată întinderea proprietăţilor particulare, în 1907, după 

originea proprietarilor : 

In j'udeful Constanta s'au recunoscut de comisiunea centralii 70.986 
hectare, 'l'apu-uri (proprietate supusu răscumpărării dijmei) şi 30.017 hectare 

Miullc-uri (proprietate absolută). 
Statul a vfrndut în decmsul diferitelor parcelări 400.542 hectare (pro-

prietate a sa) în loturi dela 3-100 hectare, în proporţia următoare: 
1) Loturi dela 3-10 hectare, 169.023 ha. ( 1-/ornânilor).
2) Lotmi dela 10-100 hectare, 91.14() ha. (Românilor);
3) Loturi dela 3-10 hectare, 93.666 ha. (străinilor de origină};
4) Lotmi dela 10-100 hectare, 46. 713 ha. ( s lrăinilor de ori ginc'i,j.
In j11deţul T11lcea s'au recunoscut de comisiunea centrală 57.669 ha.

Tazm-uri şi 12.717 ha. M iill,:-uri. 
Statul, a vândut în decursul diferitelor parcelări 14-6.100 ha. in loturi 

dela 3-100 ha., în proporţia următoare: 
1) Loturi dela 3-10 hectare, 52.771 ha. ( R01nânilo1);
2) Loturi dela 10-100 hectare, 4570 ha. (Românilor);
3) Loturi dela 3-10 hectare, 78.762 ha. (străinilor· de origină);

4) Loturi dela 10--100 hectare, 10.097 ha. ( şlrăinilor de origină}, cari
mai stăpâneau 14.544 hectare, tapu-uri recunoscute. 

Originea 
Proprietarilor 

Români . 

Turci şi Tătari 
Bulgari!. 
Germani 
Greci 

rmeni 
Evrei. 
A 

F 
R 

rancezi 
uşi 

. . 

. 

Total. 

Proprietatea mare (peste 100 ha.) 

Jud. Constanţa Jud. Tulcea 

hectare m. p. hectare m. p.

115.848 1.83� 1.696 -

4.723 9.560 300 -

11.496 7.319 1.197 -

3.300 5.626 131 -

2.810 - - -

590 - - -

1.973 - - -

- - 400 -

200 - - -

140.942 4.344 3.724 -

Dobrogea 

hectare I m. p.

117.544 1.839 
5.023 9.560 

12.693 7.319 
3.431 5.626 
2.810 -

590 -

1.973 -

400 -

200 -

144.666 4.344, 
I 
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Proprietatea mijlocie (dela 25-100 ha.) 

Originea 
Proprietarilor 

omâni R 
M 
B 
R 
L 
o 
A 

usulrnani 
ulgari . 
uşi 
ipoveni. 
ermani • 

lte naţionalităţi 
Total. I 

Dela 25-50 h. 

Constanta I Tulcea

34.326 3.0311
4.24Y 1.158 
3.631 10.591 

100 83 
458 -

872 54g 
539 24(J 

44.1761 15.652) 

Dela 50-100 h. 
� 

T ota l 

Consta;ta I Tulcea stanţa I Tulcea
Total 
gene1al 

25.933 545 60.260 3.5761 63.836 
3.'108 380 7.857 1.538 9.395 
3.215 2.574 6.846 14.165 20.011 

- 8-! 100 167 207 
70 - 528 - 528

484 - 1.356 549 1.905 
649 184 1.188 424 1.612 

33.959 3.767) 18.135I 19.4191 97 .55 

Proprietatea mică (dela 1 - 25 ha.) 
-

Origina 
Proprietarilor 

Romşni 
Musulmani. 
ulgari 
uşi . . 
ipoveni. 
errnani 

. . 

. 
B 
R 
L 
o 
A !te naţionalităţi 

. 

Dela 1-lU h. 

. Constanta I Tulcea

61.138 I-!2.000

1 
24.726 10.253 
12.978 47.737 

92 12.806 
1.7>25 7.707 
1.771 4.876 
1.172 3.111 

Dela 10--25 h. I
� 

T o I , I 

Constanta I Tulcea I Constanta I Tulcea
Total 
general 

92.412 
6.812 
8.183 

-

280 
1.223 

270 

153.550 
3 07 31 538 
8.350 21.162 
1.223 92"�! - 2.006 
3.611 2.994 

211.409 
13.32 44.861 
56.087 78.249 
14.02 14.124 

7.707 9.712 
8.487 11.481 

57'5

i 

3.323j 4:765 
Total. . . I 103.603 128490 I 109.180 

212, 1.442 
32.326,1 212.783 160.81611 373.999 

După 19HJ s·a r1,plic.at şi în Dobrogea ref0rrna agrară din vechiul reirnt 
prin care s'a clat pământ de cultură ţăranilor, indiferent de origina lor 
etnică. 

Când am luat în stăpânire Dobrogea, viaţa agricolă era aproape 
inexistentă şi de aceea proprietatea rurală era foarte depreciată. 

Din cauza nesiguranţei din timpul războiului ruso-romano
turc din 1877-78 o parte din populaţia musulmană părăsise Do-
brogea. Numeroase sate au fost astfel desfiinţate, prin emigra
rea foştilor locuitori musulmani. In scopul de a repopu�a Dobro
gea şi de a pune în valoare solul ei agricol, guvernul a încurajat co
lonizarea acestei provincii cu elemente româneşti muncitoare din ve
chiul regat, sau de peste Carpaţi, din Bcl_sarabia şi din Pind. Celor 
d'intâi colonişti români li s-au făcut înlesniri pentru strămutarea lor 

peste Dunăre şi în 1882, li s-a recunoscut prin lege, dreptul de a po
seda proprietăţi rurale în Dobrogea. 

Un număr mare de mocani se stabiliră în 1882, Ee pe lâng-5 ve
chea lor aşezare din Hârşova (Varoş), fie în regiunea Constanţa -
Mangalia. Mocanii aceştia, crescători de vite, dispuneau în 1885-1886 
de un număr mare de capete de vite, (fiecare dispunea de 1700-3700 
capete de vite). 
Rom11lus Seişanu.- ,,Dobrogea". 14 
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Românii din Ardeal şi din Basarabia au pornit dela vetrele lor, 
în Dobrogea, cu întreg avutul lor, compus din numeroase turme de 
oi, herghelii de cai, sute de boi şi vaci. şi au întemeiat în această parte 
a ţării gospodării temeinice, târl'e, etc., contribuind, într'o mare mă
sură, la dezvoltarea vieţei economice, şi la întărirea elementului ro
mânesc. 

După aceea s-au stabilit, ca coloni, veteranii din războiul inde
pendentei, numerosi tărani români din Muntenia si Oltenia ; iar în 
ultimui' timp, s-au' stabilit în Dobrogea Nouă, co'ionişti români din 
Macedonia, care şi ei au organizat gospodării întinse, fiind elemente 
muncitoare. 

In Delta Dunărei - unde simt 31.184 ha. utilizabile pentru pă
şune şi arătură - s-a făcut colonizări ,cu Români, atât din motive eco
nomice, cât şi din motive de ordin naţional. 

O primă .colonie de veterani a fost aşezată, în Delta Dunărei, 
la Patlageanca (lângă ceatalul Ismailului). Satul a fost înfiinţat de 

Direcţia Pescăriilor Statului•. Inceputul coloriizărilor în Delta Dună
rii a fost făcut de Ion Neniţescu, u,nul din prefecţii dobrogeni, cari 
a înţeles bine misiunea ce o avea de îndeplinit în noua p'rovincie 
transdunăreană. Nu s-a adus, însă, la îndeplinire până astăzi, proectul 
colonizări sistematice a Deltei Dunărei din cauza neorganizării regiu
nei din punctul de vedere economic. 

CIVILIZA ţlA ROMANA· IN DOBROGEA 
Eşirea noastră la Mare. - Podurile de peste Dunăre. - Construcţia portului 
Constanţa. - Portul Sulina. _: Celelalte porturi dobrogene. - Navigaţiunea' 

pe Dunăre şi Marea Neagră. 
' I 

Niciun ţinut -'- spune Vidal dela Blache - nu-i artistul exclu--
siv al civilizaţiei sale proprii. Ca uri ţinut să poată atinge un grad su
perior de dezvoltare, trebue ca vi9-ţa lui să fie în comunicaţie strânsă 
cu aceea .a unui domeniu mai vast, care să-i îmbogăţească substanţa şi 
să alunece· într'ânsul noui fermenţi. 

Dobrogea este necesară României pentru că ea îi deschide o 
eşire la' mare ; dar ţinutul acesta n'ar fi putut progresa, în ultimii. 50 
ani, dacă n'ar fi fost unit cu România. 

Prin gurile Dunării, ţinutul dobrogean este în legătură strânsă, 
nu numai cu mările îndepărtate, dar şi cu vestul continentului. Cum 
România, stăpâneşte gurile Dunării şi se găseşte pe diagonala căilor 
de uscat, de apă şi aeriene, care unesc V estul şi centrul Europei ·cu 
Asia Mică, Dobrog,ea, prin toate punctele terminus ale coastei sale, 
formează o limită a vechiului conti1;1ent civilizat, însă prin porturile 
sale maritim�, graţie mărei, prelungeşte curentul principal de civili
zaţie şi drumurile comerciale dela V. şi N. către E. şi S. 

O dovadă că Dobrogea nu poate să fie în funcţie de domeniul 
balcanic, o aveni în trecutul său apropiat, când Turcii o stăpâneau. 
Sub Turci, comerţul la· gurile Dunării şi pe Marea Neagră a fost 
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aproape inexistent, de oar'ece, pentru imperiul_ otoman, provincia 
aceasta excentrică, fiind situată mult spre N. de linia Salonic-Cons
ta:r;itinopol, era în afară de zona intereselor sale economice. Aşa se ex
plică pentru ce vreme de aproape 500 de ani, după ce Genovezii şi 
Venetienii n'au mai dominat mările orientale, iar Românii n'au mai 
stăpâ�it Dobrogea ·şi �urile Dunării, viaţa maritimă a intrat în agonie 

J- arul «l{egele Carol I» (Constanţa).

pe Marea Neagră şi pe Dunărea-de-jos ; iar porturile dobrogene ş1 ( 
.basarabene au fost lipsite de' orice activitate comercială .. 

Dobrogea a fost o bază de operaţiuni militară, fie împotriva 
Moldovenilor şi Pdlonilor, ffe împotriva Ruşilor ; după cum pentru 
Ruşi, după 1812, Basarabia a servit de bază de operatiuni împo-
triva Turcilor,. 

· ' 
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Sub Ţarul Nicolae I s-a cheltuit multe milioane de ruble pentru 
transformarea Ismailului într'o bază' de operaţiuni pentru expediţiile 
armatelor ruseşti împotriva Turciei, ca şi pentru organizarea unei 
staţiuni de escadră. 

Sub dominaţia turcească, în Dobrogea, navigaţia pe Marea 
Neagră şi la gurile Dunării, era nesigură, din cauza piraţilor, care 
atacau şi jefuiau corăbiile, ca şi din cauza aluviunilor depuse la gura 
braţului Sulina. 

In anul 1853, în Sulina nu erau decât 1000-1200 de greci şi mal
tezi, care trăiau în colibe de trestie, sau în barace de scânduri. Acea
stă populaţmne se ocupa cu pirateria ; iar autorităţile oto�ane nu au 
manifestat niciodată dorinţa de a reprima actele de tâlhărie săvârşite 
de această bandă de aventurieri. 

Indrăzneala acestor piraţi a mers până acolo, în cât în primă
vara anului 1854, au împuşcat pe fiul amiralului britanic, Parker, co
rnandantul unui vas de război ce staţiona în rada portului Sulina. 

După împuşcarea acestui ofiţer, vasul britanic de răz]?oi a 
bombardat Sulina, prefăcându-o într'un morman de ruine şi cenuşă. 
O divizie navală engleză a blocat apoi gurile Dunării şi a distrus 
nişte uvrage ridicate în apropiere de Sulina, de ruşi. 

Navigaţiunea pe Dunărea-de-jos a fost întreruptă până la 1855, 
când corăbiile au început iarăşi să plutească ţn susul Dunării. O altă 
bandă de piraţi se instalase în Sulina sub pretext că membrii ei pot 
servi de „piloţi" căpitanilor de vase, pe braţul sinuos şi periculos 
pentru navigaţiune, al Sulinei. 

Ace;şti piraţi, provocau înă�nolirea vaselor• ce pretindeau că le 
conduce în cele mai bune condiţiuni, apoi lăsau vasele cu echipagiile 
şi mărfurile lor, la voia întâmplării. 

Pentru salvarea vaselor încărcate de mărfuri, căpitanii lor erau 
nevoiţi să împartă marfa şi banii lor cu piraţii din Sulina. 

In 1854, în timpul răfboiului din Crimeea, un vas românesc, 
,,Natalia", a fost întrebuinţat de Ruşi la atacul Isaccei. După termi
narea războiului, unicul vas moldovean, n'a mai putut fi întrebuinţat. 

Un alt vas românesc, numit „Vasul cel Nou", în urma unui a
bordaj cu un vas unguresc, pe Dunăre, în cea d'intâi călătorie ce a 
făcut-o, în Mai 1867, - s-a scufundat la 5 mile nord de Cernavoda, 
în apropiere de malul românesc. Pe atunci se organizase o mică flo-
tilă românească. 

In anul 1874 (Octombrie) vasele flotilei române, reunite în di
vizie, sub comanda căpitanului Ion Murgescu, a făcut cea d'intâ{ că
lătorie pe Dunărea de jos şi Marea Neagră, până la Constanţa, pentru 
manevre-. 

La Sulina, (12 Octomb�ie) flotila noastră de război a fost pri
mită cu toate onorurile de caimacan şi de comandanţii bastimentelor 
de război turceşti ce se aflau în port. 
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In zilele de 14 şi 15 Octombrie 1875 flotila română a fost la 
Constanţa ; iar la 18 Octombrie, la Insula Şerpilor. Aceasta a fosr 
cea d'intâi călătorie pe care a făcut-o. pe Marea Neagră, de-alungul 
coastei dobrogene şi la Insula Şerpilor, o flotilă de război română cc.:. 
echipaj compus numai din Români. Călătoria s-a făcut În cele mai 
bune condiţiuni. i) 

Farul dela Tuzla 

Inainte chiar de anexarea Dobrogei, am căutat să avem o eşire 
la mare. 

Cum gurile 'Dunării nu aparţineau României, ne-am găndit să 
ne asigurăm, totuşi, o ,eşire la mare. 

1) ,,Din Istorkul Marinei", de comandor V. Toescu.
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Domnitorul Ştirbei în ofisul său din 22 Decembrie 1855 vorbeşte 
în termenii următori de necesitatea unei esiri la mare : 

,,Ni se apare de neapărată trebµinţă' ca, pentru drumul de fier, 
să întreprindă guvernul îndată, prin inginer special, deprins şi cercat 
în acele l;ucrări, studiul pregătitor al liniei drumului dela Vârciorova 
prin Craiova şi Bucureşti, la Dunăre, la punctul ce se va găsi mai
priincios, de unde drumul de fier să se prelungească până la un punct 
al Mării Negre". 

După războiul Crimeii, când am luat iarăşi în stăpânirea noas
tră, partea de sud a Basarabiei, s-a pus în discuţie importanţa eşirei 
noastre la mare. 

In şedinţa Adunării Deputaţilor din 22 Iunie 1865, Mihail Co
gălniceanu, a declarat : 

,.Cheia 71'/,ântuirii noastre este drumul acela dela Galaţi la Mare. Ba
sarabia, care ni s-a dat nu o putem pe deplin încorpora, Domnilor, până ce 
nu n 1>0m lega cu inlerescle noastre; asllel o filă' de hârtie ne-a dat-o, o alta 
poate să ne-o ia îndărr'f.t. Să ducem drumul de fier acela şi sa nu ne temem 
de po1'tul dela Odesa., cc1.ci avem acolo porturi care vor bate Odesa". 

In a doua sa călătorie la gurile Dunării (1867), Domnitorul Ca
rol a discutat cu un membru al Comisiunii Europene Dunărene, savan
tul profesor Desjardins, deschiderea unui canal între lacul Cibrianu
şi mare, precum şi construirea unui port maritim. Gl_umind,. Desjar
dins a spus domnitorului României, că viitorul port va avea numele : 
,,,Regele Carol I". 

In ziua de 12/24 Iulie 1869, englezul Ch. Hartley, inginerul 
Comisiei europene dunărene, a prezintat Domnitorului Carol planu
rile viitorului port Cibrianu de pe marea Neagră, care, după calculele 
sale, ar fi costat 20.000.000 fr. 

După ce am anexat Dobrogea, Grigore Cohâlcescu scria în 
,,Steaua Dunării" (din 4 Aug. 1878) 

,,Drumul de fier Kiustendje�Cernavoda va. fi o mare arteră a co
merţului şi a civilizaţiei române peste Dunăre, însă pentru aceasta este ne
cesitatea absolută de a se lega cu el căile noastre ferate şi prin urmare 
rnnstruirra. unui pod peste Dunăre. Aceasta este o chestiune grea, însă dacă 
voim a asigura viitorul, dacă voim a trăi, o asemenea clădire va trebui să 
fie făcută". 

Deschizându-se însă canalul Sulina, în urma lucrărilor efec
tuate de Comisiunea Europeană Dunăreană, s-a construit portul Su
lina. Stăpânind Dobrogea, nu ne puteam mulţumi cu portul fluvialo
maritim Sulina şi de aceea a fost ales, ca port principal maritim, 
Constanţa. Cum însă Dobrogec1 era aproape izolată de restul ţării, se 
impunea, cât mai repede, stabilită o bună legătură de cqle ferată a 
ţării cu Dobrogea. In acest scop, linia construită de englezi, între 
Constanţa şi Cernavoda, trebuia, ·să fie legată, prin un pod peste 
Dunăre, cu alte linii ce urmau să fie construite : Bucutesti-Fetesti 
şi Feteşti-Făurei. 

· ' ' 

Dela început nu ne-am gândit ca podul de peste Dunăre să fie 
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între Feteşti şi Cernavoda. In 1878, când credeam că ni se va da şi 
Sihstra, Domnitorul Carol I, a propus construirea unui- pod peste 
:punăre, între Călăraşi şi Silistra. Cum însă congresul di1;1 Ber
lin ne-a dat Dobrogea, fără Silistra, proectul construirei unui pod 
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în acest punct, a trebuit să fie părăsit. Atunci, s-a ales, punctul Cer
navoda şi în acest scop, s-a decis în 1880 şi construirea liniilor ferate 
Bucureşti-Feteşti şi Feteşti-Cernavoda. · 

·In anul 1880 s-a hotărât constr-uirea c. · f. Bucuresti-Fetesti si 
Fet�şti-Făurei ; iar· în anul 1882 s-a publicat concur;ul şi pr�gr�-

www.ziuaconstanta.ro



216 

mul, ··- însoţit de un plan hidrografic al Dunării făcut de inginerul 
C.h. Hartley, - relative la concedarea construcţiei podurilor. La 1
Septembrie 1883 au prezintat proecte opt case străine, dar cari
n'au fost admise. In anul 1885 ministerul lucrărilor publice a în
sărcinat o comisiune compusă din inginerii G. Duca, C. Mironescu, C.
Popescu, Anghel Saligny şi S. Iorceanu, ca să întocmească un alt pro
gram-caet de sarcini, care să servească la dresarea definitivă a proec
telor şi adjudecarea lucrărilor.

Neobţinându-se rezultatul dorit, - casele constructoare în 
ofertele lor neîndeplinind toate conditiile prevăzute de noi, - s-a 
hotărât de guvernul prezidat de. Ion c.' Brătianu, la sfârşitul anului 
1887, crearea unui serviciu s·pecial, dependent de direcţia C. F. R. 

' pentru dresarea proectelor definitive şi executarea lucrărilor, sub 
conducerea inginerului A. Saligny. Proectele întocmite de acest ser
viciu au fost aprobate de comisia de ingineri români, compusă din C. 
Mănescu, E. Miclescu, Elie Radu şi M. Râmniceanu sub preşidenţia 
lui S. Iorceanu. Podul de peste Dunăre, a fost cel d'intâi făcut de că
tre compania Fives-Lille, conform planurilor întocmite de inginerii. 
români, sub direcţia lui Anghel Saligny. 

PODURILE DE PESTE DUNARE 

Podul de peste Dunăre, situat în faţa oraşului Cernavoda, la o 
distanţă de 280 km. de gurile Dunării, a fost construit acolo unde 
fluviul, în timp normal, are o lărgime de 620 m. şi o adâncime medie de 

Inginerul Anghel Saligny 

7 m. (la apele mari, 7 m. peste etiaj). !nălţimea acestui pod, atât di; 
cauza apelor mari, cât şi în interesul navigaţiunei pe Dunăre, a fost 
fixat la 30 m. Această în_ălţime s-a păstrat pe toată lungimea podului 
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din cauza schimbării şenalului. Lungimea totală a podului este de 750 
m. Accesul pe malul stâng se obţine printr'un viaduct lung de 912.75.

Suprastructura podului se compune din două grinzi console de câte 
2/LO m. lungime, fiecare rezemată de câte două pile, şi din trei grinzi semi
parabolice, de câte 90 m. lungime, care se sprijină pe extremităţile cons0-
lelor, lungi de 50 m., a grinzilor precedente. Această formă prezintă avan
taje însemnate, atat în privinţa greutăţei metalului, cât şi pentru montarea 
grinzilor. 

Grinzile console au membrura inferioară dreaptă, iar cea superioară 
este în partea dreaptă, în parte curbă. Profilele membrurelor sunt acele 
a unui dublu T. Inăltimea Finzilor, este de 32 m. deasupra. pilelor, de 17 
m. la mijloc şi de 9 m. la extremităţi. Sistemul de zebrele este triunghiular
dublu, cu diagonale întinse. şi co,nprimate, iar montanţi nu sunt pre.văzuţi
de cât deasupra pilelor şi la extremităţi.

Reproducerea medaliei «ltio6, lU Mai 1891», în care se vede 
podul de peste Dunăre '(când au început lucrările). 

Grinzile principale sunt divizate de acele transversale. în 23 părţi, 
din care 9 de 10,2 m. lungime, iar 14, cu o lungime care variază între 7,5 
m. şi 13,0 m. 

ln planul vertical, pereţii grinzilor sunt înclinaţi cu 1/10 pe verticală. 
Lftrgimea tablierului pro1�riu zis, socotită intre anexele neutre a mem

bruvelor inferioare, este de 9,0 m. pe pile şi de <i,5 m. la extremităţile con
solelor, precum şi toată lungimPa grinzilor semi-paraboli.ce. 

AceRte clin urmă grinzi au 13,0 m. înălţime la mijloc şi 9,0 m. la ex
tremit:i\ i. Sistemul de zăbrele estr acelaşi ca �i. la grinzile console, iar, dis
tanţa intre grinzile transverşale e�te de î',5 m. 

Presiunea v,întului admisă a fost 270 kgr. pe m. p., pentru cazul po
dului liber şi de 180 kgT. :i:;entru cazul r,odului încurcat. 

Toată '3f.ructura este construită din oţel moale Siemens-Martin basic. 
Aleg·erea otelnlni a fost dictată de motivul de a reduce cât mai mult canti
U'Ltile de material. 
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Oţelul întrebuinţat in construcţia suprastructurei podului are o re
zistenţă de 42-48 k:gr. pe m. p., cu o limită de elasticitate de 24 kgr. pe 

Podul de peste Borcea 

Podul de peste [Borcea (Feteşti) înainte de 1916._ 

-7�-!!
,•· t·(>-j-

Podul de peste Borcea distrus de Români în 191 fi şi care a fost reconstruit după I ăzbo_i 

m. p. şi o lungţme, minimală de 21 % , măsurată pe o distanţă de 200
milimetri.
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Costul acestei lucl'ăl'i a fost: Infrastructura, 52541.;2\) lei; suprastruc
tura, 3902183 lei ; parabole, 772226 lei ; total 9928838 lei. 

PODUL PESTE BORCEA, al'e 420 m. lungime şi e compus din trei des-
chideri ele c:îte 140 m. fiecal'e. 

Viaductul de racordare /,a poclu.1. Burcca, are 500 m, lungime.
Viaclw·t,ul rlin Balta, are 1455,2 m. lungime.
\'ir,d11ct-11l de racordare la "710clul „Her,Ple Carnl I", ;ne 912,75 m. lun

gime. 
TP-rasarnente în lungime de 21 ldl.
Cantit.::iţile ele lucrări exec11tate au fost· 
PODUL: PESTE BORCEA. 
Infra,;trurturi. - Săpături la as'r comi:n·irnat, 1901�1 m. c.; ch,eso::i.ne 

de fundaţie, 610 tom; zidttrii. 19772 m. c. 
Suprastnirturi. -- Greutatea otelului suprastructurei, 2716 tone ; 

greutatea nteluJui aparatelor de reazem, 77 tone. 
Costul acestor lucrări : 
<::ostul infrastructurei, 22669!i8 lei; al suprastrurturei. 1367259 lei; total, 

3843217 I ei. 
Valoarea infrastructurei celor trei viaducte, 2794145 lei ; valoarea su

prastructurei, 281ln07 lei ; total, !1605752 lei. 
Pentru �1 kil. terasamente, 2850000 m. c.: pereuri zidite: suprafeţe, 

Z00120 m. p., cub de zidărie, 66000 m. c.: podeţe, 7210 m. c. 
r.ostul 

0

total al acestor lucrări a fost de 35.000.000 lei. 
F.xecutarea lucrărilor trecerei dela Feteşti la Cernavoda s'a început

în anul 1890 prin aceea a podului „Regele Carol I". 
In ziua de 9 Octombrie 1890, a avut loc ,:olemnitatea punerei pietrei 

fundamf'ntale de către Regele Carol. faţă fiind Principele Ferdinand. 
In pila culeei de pe malul stâng, cu care se începuse executarea. şi 

într'o piatră, aparţinând unui rând care trebuia să se scoboare încă cu 2,20. 
m. sub etaj, a fost pus, închis tntr'un tub ele sticlă. rlimpreună cu toate ma
netele române din timpul acela, documentul al cărui cuprins este :

NOI CAROL T, 

,.Prin, graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţionali!, Rege al României. 
Aducem la ştiinţa tuturora cele ce urmează: 
Războiul, purtat în anii de la 1877 pând la 1878 de vitejii. Romdniei pe 

<'âmpiile Bulgm·iei, întins'a hotarele. ţif.r,ii noastre peste tdrmul drept al Dv.
ntfrei şi fifru.t'a Regatul României stăpân la Marea Neagră, întrupându-i 
Dohro11ea. 

De ·atunci necontenit pironită ne-a fost gândirea la această provincie. 
insă mtfretul Danubiu Ne-a oprit şi Ne opreşte sd dl.im litoralului Mdrei 
Negre şi porturilor lui ·viata şi desvoZtarea trebuincioasd pentru prosperi
tatea economicii, a ţărei. 

Nu.moi construcţiunea unui pod peste Dunăre înldtureazd acste piedici. 
Corpvrile noastre le!Tiuitoare, încălzite de focul nestins al iv.birei de 

tară. au hotr1rît în a.nul 188!1 clădirea., acestui pod şi noi am sancţionat -în a-
rl'laş an patriotica lor hotărfre. I 

Azi inginerii români cllfdesc podul,. 
Nu 'VOT trece decât câţiva anit şi săvârşită va fi grandioasa lucra're, 

un monument care va transmite urmaşilor noştri şi generatiunilor viitoare 
d01;adă de pv.terea de viaţd, patriotismul şi hl.irnicia României actuale. 

Fie ca această mărea.ţif. lucrare să sporeascit, prosperitatea şi gloria 
scumpei noQ,stre ţări, fie, ca prin ea sa se strângă legăturile care unesc Do
brogea de patria mumd, fie ca porturile ei să ajungă la o splendoare vred
nicd de soli.citudinea ce le poartă Ţara. 

Preţuind aşa valoarea podului peste Dunăre la Cernavoda, hotărît-rLm 
să se aşeze în prezenţa Mea, a Principelui Ferdinand, Moştenitorul pre
sumptiv al Coroanei, a Miniştrilor, care se afld la cârma Ţdrei, piatra fun
damentală în zidăria, care for-meazr1 cel dintâi picior al ŢJodv/·u,i pe ţărmul 
stâng al n·unărei. 
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A.cest document comemorativ s'a semnat ele Noi în clouă exempl,are,
cari s'au învestit cu sigiliul Statului. 

Un exemplar, însoţit de manetele carente, se va ingropa de Noi în 
piatra fundamentală în ziua a noua a lunei Oclombde 1890 drla naşterea 
Mântuitorului, în al 25-lea an al Domniei l\' o astre şi al 10-lea ele la înfi-in
ţarea Regatului Romdniei; cel ele al. doilea exemplar se va păstra în Ar
liit>ele statului", 

Solemnitatea inaugurărei lucrărilor a avut loc în ziua de 14 Sep 
tembrie 1895. 

După. ce Regele a bătut cel din urmă nit al podului şi după ce 
s'a terminat serviciul religios oficiat de Mitropolitul Primat, s·a procedat 
la închiderea în zidul culeei ele pe malul drept, al documentului comemo
rativ al cărui cuprins este: 

NOI, CAROL I, 
Prin gra/,ia lui Dur,inezeu şi voinţa naţională 

REGE AL IWMANIEI 
.,In anu.l mântuirei 1890 am pus piatra fundamentală a 7Jodului, me

nit să împrr.uneze CPle două malurî ale Dunărei între Fete,�ti şi Cernavoda. 
După cinci ani de ·muncă statornică. Dumnezeu hărăzind Ţărei U

nişte şi îndestulare, astăzi, în a ·14-a zi a lmiei Septembrie, din anul mân
t'tlirei •1895, şi al 30-lea al Domni.ei ll!ele. mulţumită râ1mei şi măestriei in
gi.nerilo1· români, arn trec·ut pe deasupra valurilor celor douii. braţe ale Du
nărei mâreţe şi am băt1it cel din urmă cui·u, care a încheiat şi sfârşit aceste 
f'alnice l·ucrări, rată fiind M. S. Regina, Alteţele Lor Regale Principele şi 
['rincipesa Ho/Ţl,âniei, iubitul Meu frate, Principele :Leopold de Hohenzolern, 
nepot·ul Meu, ,\. S. Principele ereditar de I-lohenzollern, AUeţa Sa Princi
pele eredila1· de Meiningen şi Alteţa Sa Regulă Principesa ereditară de Saxa 
Meiningen; inallul cler, miniştrii Mei, preşedinţii. şi membrii biwourilor 
Corpurilor leghlitoare, trimişii puterilor st·răine acredita.ţi pe lâ.ngii. Mine, 
faalţii demnitari al stat·ului, fruntaşii oştire-i Mele şi corpul technic. 

De azi înainte nimic nu mai de,;;varte Homânia din stânga Dunărei 
de Dobrogea. pe care, prin vitejia ostaşilor noştri., din războiul de la 1877, am 
-î:mpre·unat-o din nou cu patria mmnă. Astfel' vom putea da acestei provincii
si portiirilor ei de pe ţc'lrmtil Mării, toată îngrijirea Noastră, spre a lor des
t•oltare şi propăşi.re.

Mandrii, împreună cu Ţara întreagă, că am ridicat un monument, care 
face falâ necl'rrml1li românesc şi care va fi pururea îndemn puternic pentru 
·11rmaşii noştri, spre a purcede tot mai departe pe calea muncei, µ civilizaţiei
şi a m.ărirei, Am semnat acest document de vecinică amintire.

Am chi/Jzu.it. dar, ca, dupil sfi.nţenia podului, făcută de I. P. S. S. Ar
chiepiscop11l şi Mitropolitul Primat, tm exemplar să fie aşezat tn zidăria de 
ve malvl drept al Dunii.rei, îm1)reună c11 copia documentul,11i, ce ci fost pus 
în zidăria 11iciornl1ti de pe /.ărnwl stâna, iar cel de al doileci să se pii.streze 
în Arhivele Statnl1â". 

Dupt't această ceremonie, a avut loc încercarea podului cu un tren 
compus din 15 loeomotive, dintre cele mai grele, toate sub presiune şi ca-ce 
a trecut podul cu o viteză de 80 kil., iar la eşirea ele pe pod, trenul a avut o 
viteză de 96 ll:lm. 

Suveranii nomâniei şi oaspeţii s'au urcat în urmă în trenul regal, 
1recând Duniirea ;;:i astfel s'a declarat punerea în circulaţie a podului .,Re
gele Carol I". 

PORTUL CONSTANŢA 
Odată stabilită _legătura cu patria-mamă, prin falnicul pod de 

peste Dunăre, care atunci când a fost inaugurat, era cel mai mare 
pod din Europa, Dobrogea a putut oferi, prin portul Constanţa, mult 
dorita eşire la mare. 
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Portul Constanţa însă, la anexarea Dobrogei,· era in stăpâni
rea unei companii engleze. El avea 800 m. dezvoltare de chei, 
dintre care numai 300 m. putea. servi pentru acostarea vaselor .. 

In anul 1884 România a cumpărat acest port dela compania 
engleză şi după puţin timp s-a aprobat programul pentru executarea · 
lucrărilor noului port. In' acest program erau prevăzute : chei în 
lungime de 3.360 m., şi trei bazinuri având o suprafaţă de 78 ha., care 
să permită acostarea a 30 de vase cu tonaj mare. 

In 1889, după moartea lui Gh. Du·ca, a fost însărcinat Anghel 
Saligny cu direcţiunea lucrărilor portului Constanţa şi al serviciu,-

• PLANUL 

PORTUL Ui CON.'.5TANŢA 
CU .51iUAŢIA LUCRĂRILOR. 

E�îCUl AT€. OE.LA- ANUL 1899 LA 
AHUL 1910 !iU6 OIRE.e1lut-1�A 
il1�' ittUJNE.R iN�PECTOR GfMERAL 

ANGHEL 5ALiGN:i 

i'ui hidraulic al porturilor dunăreţ1.e. Anghel Saligny a prelungit di
gul înspre largul mării, a creiat portul de petrol, rezervoareie de în
magazinare ; a construit două din ,magaziile cu silozuri pentru ex
portul cerealelor noastre. 

Până la 1910 Anghel Saligny a condus lucrările în portul 
Constanţa. 

Portul a fost, inaugurat în ziua de 27 Septembrie 1909, când lu
crările princip�le erau sfârşite. Solemnitatea inaugurării a fost pre. 
zidată de Re·gele Carol I. In clipa când Regele Carol I a tăiat pan
glica' tric.oloră, care închidea intrarea portului, mulţimea, entu
siasmată, strânsă pe chei, a< isbucnit în urale.

· .DeJa 1895-1916 s-au fiîcut 3.305 m. lungime de diguri şi cheiuri cu
blocurile 'de puzzolană extras<� din cariera dela Canara, de lângă Constanţa 
şi cheiuri cu 42 dane de acostare de 100--125 m. 
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Lungimea cheiurilor este, astăzi, de !:i.000 m.; iar bazinurile sunt adă
postite împotriva valurilor mării prin diguri de centură. 

Suprafata b,.azinelor şi a avant-portuiui este de 74 ha., cu o adâncime 
de 8 m.; iar· bazinul portului pentru petrol, are o adâncime de 9 m. S-au 
construit apoi Siloznrile peni 1·u înmagazinarea, condiţionarea şi predarea 
cerealelor, precum şi pentru lăerea ţepilor la orz, cu un debit, pentru fie
care clin aceste operaţiuni., de 300 tone pe oră şi magazie. Cantitatea de ce
reai,� ce se poate preda, prin ,·levatoarele unei magazii, intr'un vapor, in 8 
ore, este de 240 vagoane a 10 tone. 

Portul mai dispune de o ,-,taţiune pentru primirea, depozitarea şi pom
parea la vaŢ1oare a produselor petroliîere. 

Staţiunea de petrol dispu1te de 27 rezervoare, cu o capacitate totală ,le 
100.000 tone, clar se vor construi încă 10 rezervoare. Se continuă însă lucră
l'ile pentru m:trirea portului C, instanţa şi înzestrarea lui cu toate instala
ţiunile moderne necesare. 

Traficul acestui port a fof\t in 1895 : 388 vase intrate; import '.în tone, 
27.435 ; export în t0ne, 78.544. 

In 1913: 1166 vase intrate ; import '.în tone, . 218.950; export în tone. 
1.323.440. 

CANALUL CERNAVODA-CONSTANŢA. - Cu toate că portul Con-
8tanţa este mic şi are o situaţie excentrică, totuşi, fiind deschis în tot tim
pul, el este singurul port maritim, care asigură legătura permanentă şi cea 
mai bună cu mările îndepărtate. S'a v:orbit mult de deschiderea unui canal 
în1re Cerna.voda şi Constanţa, sau lacurile Mamaia (Suit-Ghiol), Agigea, Ma
rea Neagră In timpul războiului, când armatele inamice au ocupat Dobrogea, 
s'a întocmit un proect de către Germania şi Austro-Ungaria, în care se 
r,revăzuse construirea unui canal intre Cernavoda şi Constanţa, lung de 
60 km. lflt la fund de 23-50 m. şi adânc de 3,50 m. 

Dacă construirea acestui canal, ar fi uşoară, intre Cernavoda şi Me
gidia, de oarece el ar trece prin Valea Carasu, pe unde a curs în antichitate 
râul Axio şi a fost o baltă imensă pe care circulau corăbiile, până pe 
la 1860,-deln, Megidia până la Constanţa, sau lacul Mamaia, facerea cana
lului ar necesita terasamente până la 60 rn. înălţime şi un tunel la deschi
rlerea sa, spre mare. In tot cazul acest canal ar fi navigabil pentru vase cu 
tonaj mai mic şi ar avea caracterul unei căi fluviale. 

CABLUL ·CONSTANŢA-CONSTANTINOPOL. - Cablul Constanţa-
Constantinopol a fost aşezat în primă,vara anului 1905 în baza unei con
venţii cu administraţia Germaniei ş-i a celei Române în timpul când era 
director general al P. T. T., Constantin Chiru, sub guvernul D. Sturza. 

Cablul Constanţa-Constantinopol a fost concesionat de guvernul ro
mân „Sorietăţei Telegrafice Europene de Est" cu sediul în Colonia, şi a fost 
confecţionat du11ă ultimele perfecţiuni de fabrica de cable din Norden_ham 
la gurile Veserului.-

Vaporul special de cable „Podbielski" a adus cablul în por.tul Con° 

stanţ.a. Acest vapor a făcut înconjurul Europei din Nordenham, de unde 
a plecat lş. 6 Mai şi a ajuns la 21 Mai 1905. la Constantinopol. 

De aci s'a făcut sondagiile în fundul Mărei Negre, hotărându-se tra
seul ce trebuea să urmeze cu aşezarea lui, iar în noaptea de 26 spre 27 Mai 
a ajuns în portul Constanţa. 

In ziua de 29 Mai 1905, Regele Carol I, înconjurat de familia Regală şi 
Princiară, de demnitarii ţărei, de trimişii străini, a pus piatra fundamen
tală a cassei cablului aşezată pe cheiul de vest al portului Constanţa. 

După terminarea- ceremoniei religioase, Regele Carol I a dat semna
lul de lansarea cablului în mare şi începerea operaţiunilor de aşezarea ·lui. 
Desfăşurarea şi aşezarea acestui cablu s'a făcut în condiţiuni foarte bune, 
terminându-se în ziua de 2 Iunie la Kilios pe ţărmul turcesc în dreptul 
fortului, care domină Bosforul, iar în ziua de 7/20 Iulie 1905 s-a inaugurat 
linia Con stn.ptinopol-Constanţa-Bucureşti. 
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PORTUL SULINA. - In 1856, adâncimea la gura braţului Su
linei era de 11-12 picioare. Comisiunea europeană însărcinată prin 
tratatul dela Paris ca să asigure navigaţiunea la gurile Dunării, a în
ceput lucrările de indiguire a gurei Sulinei, la 21 Aprilie 1858. 

In 1861 adâncimea la gură a atins 14-17 jum. picioare şi s-a 
menţinut aşa până în 1868. 

Vasele, în timp de furtună, nu se puteau menţine şi multe din 
ele au naufragiat în rada portului. In vederea asigurării unei stări 
normale de navigabilitate, la gura Sulinei, C. E. D. a executat lucră
rile necesare pentru crearea unui şenal navigabil de 200 picioare lăr
gime şi de 13 picioare adâncime (la apele cele mai mici), pe toată 
lungimea braţului Sulina. După consolidarea digurilor, în 1871, Co
misiunea Europeană a prelungit digul dela Sud, dar, din cauza barei 
din faţa gurei, a fost nevoe de repetate prelungiri a digului. Astăzi, 
din aceleaş cauze, se prelungesc digurile. In 1891 s-a construit două 
cheiuri pentru acostarea vaselor cu vapori : unul de 27 m., 4 şi altul 
de 36,6 m. lungime. 

Dela 1895-1910 adâncimea la gură s-a menţinut între 6.25 m.-
7.31 m. ; dar dela 1910, situaţia s-a agravat. 

Din cauza formaţiunii barei adâncimea s-a micşorat. Cu toate 
că digurile se prelungesc, navigaţiunea maritimă reclamă alt drum 
spre porturile dunărene, de oarece fenomenul natural dela această 
gură, prin depunerea aluviunilor, ameninţă cu împotmolirea portul 
Sulina. 

In anul 188G au eşit prin gura Sulinei, clin Dunăre, 1379 vase cu un
tonaj ele 950.567 t. 

In 1905 numărul vaselor, care au intrat pi-i11 Sulina pentru a-şi lua 
încărcătura în porturile interioare ale Dunării, a fost de 792, reprezentând
un tonaj de 1.111.500. 

Intre ami 1918-1927 au e it diri Dunăre, prin Sulina, 7.086 vase, re
prezentând un tonaj ele 11.820.675 t. (Jn 1918,- 212 vase; în 1919, - 574; în 
19:c0. - 6·18; în l!J21. - 753, în 1922, - 691 ; în 1923, - 79/i-; în 1924-, - 797; 
în 1!12\ ·- 847; în 1926, - 964; în "1927, - 806). 

PORTURILE SF. GHEORGBE, MANGALIA, BALCIC SI 
CA V ARNA. - Portul Sf. Gheorghe e neînsemnat '). 

Portul Mangalia are un bazin adăpostit prin diguri de incinta 
din ancoramente. 

In dreptul estacadelor de încărcare adâncimea variază între 
1-4 m. Bazinul are o suprafaţă de 21 ha.

In anul 1922 au intrat în acest port 21 vase cu un _tonaj de 
1794 T. 

Portul Balcic nu e îndiguit. El are o estacadă de 40,025 m. cu 
o adâncime de 2,50 m.

Portul Cavarna, de-asemenea nu-i îndiguit. El are o estacadă 
de 65 m. cu o adâncime de 2,50 m. 

') Tn 1318, geograful Petrus Vesconte în Periplus Porili Euxini oclu
pvlvs, a pomenit, cel dintâi, de portul Sf. Gheorghe dela gul'ile Dunărei. 
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Numărul vaselor, care vizitează ambele porturi, este neînsemnat. 
PORTURILE DUNARENE sunt : Turtucaia, Silistra, O/tina, 

Cernavoda, Hârşova, Măcin, Isaccea, Tulcea, Chilia Veche. 

lIL l11na Septembrie 1!.J2u au intrat în portul Cernavoda, 76 vase <lin 
rare 62 ro111ci11eşli; în luna urmr1toare, au inti·at 72 de vase, din care 67 româ-
neşti. 

Jn luna August 1926, au intrat in portul Hârşova 100 de vase comer
ciale, din care 97 româneşti şi 3 străine ; iar în cursul lunei brmrttoare, au 
eşit. lf1U de vase comerciale, clin care 94 româneşti. 

Jn luna Septembrie 1927 au intrat în portul Cernavoda 73 vase comer
ciale, diu care 67 romaneşti şi au eşit 72 vase, din care 66 româneşti. 

Jn portul Oltina au intrat în cursul lunei Septembrie 1927, 40 vase 
comerciale, dintre care 7 româneşti şi au eşit 4-1 vase româneşti şi 2 străin':l. 

MARINA COMERCIALA. - Odată România stăpână iarăşi 
pe gurile D"unărei şi având asigurată eşirea sa la mare, a trebuit să dea 
dezvoltarea cuvenită, în funcţie de interesele sale economice, marinei 
comerciale. 

Până_ în anul 1886 marina noastră comercială dispunea de 90 
vase (cu vapori şi pânze) pentru navigaţia pe Dunăre ; un singur vas 
pentru navigaţia pe Marea Neagră şi 130 de şlepuri, pontoane şi alte 
mici vase auxiliare. 

Ministerul lucrărilor publice a construit în 1886 două bacuri 
pentru transportul vagoanelor, un vas de salvare „Constanţa", o pi
lotină „Mangalia", un şlep „Tuzla" şi două mahoane. Bine înţeles că 
toate aceste vase nu puteau constitui o marină comercială. 

In 1888 s-a votat legea pentru înfiinţarea unui serviciu de stat 
pentru navigaţia maritimă şi fluvială. R. M. S. având nev oe de vase spe
ciale pentru transportul sărei în Serbia, a cerut guvernului să-i pună 
la dispoziţie asemenea vase, spre a nu mai face apel Ia marina militară. 

Guvernul român a cumpărat un remorcher al soc. ,,Danubius", 
pe care l-a botezat „Despina Doamna" şi alte trei re�orchere mai 
mici. 

Dispunând de această modestă flotilă, R. M. S. a creat un „ser
viciu" al „navigaţiei". 

In 1890, flotila comercială română s-a mărit cu vasele „Gher-
dap", ,,Petru Rareş", ,,Severin" şi cu 8 şlepuri. 

ln anul 1891 s-au construit 21 de şlepuri : iar în 1893, 15 şlepuri. 
R. M. S., în anul 1893 a cumpărat şantierile navale austriace din

T. Severin şi .vasul de pasageri „Orientul", destinat curselor între
Brăila şi Galaţi.

S-a construit, apoi, în şantierile din Turnu-Severin, vasul „Prin
cipele Carol", care a început să facă curse cu. pasageri în anul 1895. 
Ministerul de lucrări publice a cumpărat, prin licitaţie, vasul „Dra
ga" pentru serviciul hidraulic. In ziua de 1 Aprilie 1901, serviciul de 
navigaţie fluvială (N: F. R.) a trecut dela direcţia R. M. S. la minis
terul lucrărilor p'ublice. 

A intervenit, apoi, iniţiativa particulară. Cele d'intâi vase co
merciale române, particulare, au fost : ,,Maria" şi „Irina". Banca Ro-

l�omulus Sei,�anu.- ,,Dobrogea·. 15 
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:mânească a înfiinţat Soc. Română Dunăreană (S. R. D.), care dispune 
<le un parc de vase-pasagere, remorchere şi şlepuri şi societatea „Ro
mânia", care dispune de 6 cargoboturi de mare tonaj. După aceea au 
luat fiintă soc. de navigatiune din Brăila, ,,Maritima" ; ,,Navigaţiu
nea Rom'.ână", ,,Generala Română" şi .,,Lloydul Român", care, după 
câtva timp, au fuzionat cu cele mai vechi. 

Vasele comerciale au făcut cunoscut pavilionul nostru, nu nu
mai în mările apror>iate orientale, dar şi în cele occidentale şi ame
ricane. Ele fac transporturi de mărfuri în Turcia, Grecia, Siria, Egipt, 
Italia, Franta, Anglia, America de Nord, Centrală şi de Sud. 

Societatea ,
1
Steaua Română" dispune de_la 1922 de patru vase

tancuri. Produsele României .au fost introduse pe pieţele străine. 
Pe piaţa Egiptului, România, a ajuns, după răsboi, exclusiva 

·furnizoare de lemn de construcţie.
Societăţile particulare dispun de un parc de 30 vase, reprezen

tând un tonaj de peste 100.000 T. 
Soc. Română Danubiană (S. R. D.) are pe Dunărea-de-Jos: 4 vase de 

-călători, 12 remorchere, 85 de şlepuri mari (1000-1500 tone fiecare), 12
tancuri ; iar celelalte societăţi de navigaţiune şi diverşi particulari: 2 vase
.de r.ălă tori, 60 de, remorchere, 350 de şlepuri. N. F. R. are un parc de 15
vase de căH\tori ; 21 remorchere, 120 şlepuri (800-1200 tone fiecare), 12
-tancuri. In total, flota comercială dunăreană română dispune de 21 vase de
călători, 93 remorchere, 555 şlepuri şi diverse alte vase, - reprezentând un
tonaj de 42.0.000 t.

· In 1895 s'a înfiinţat Serviciul Maritim Român, care dispune azi de
-i vase de pn.safl"eri (poştale) : ,,Principesa Maria", ,,negele Carol I", ,,Româ
nia", ,,Dn cia'·, -- vase ranide, elegante şi confortabile. Unul din vasele
de pasageri ale S. M. R. ,,Impnratul Traian" a eşuat în cursul anului 1927,
în apropiere de coasta dobrogeană, Jn dreptul punctului Tatlageac.

Vasele de paRageri fac curse regulate pe liniile: Constanta, Constan
tinopol, Piri:m, Alexanclria (Egipt), Haifa sau Jaffa, având legătură ru tre
nurile ele lux internaţionale. S. M. R. mai dispune de un număr de 9 cai>
goboturi : ,,Carpaţi", .. l:lucegi", ,,Oituz", ,,Iaşi", ,,Turnu-Severin", ,,Constan
ţa", ,,B11r11rpcfi" .. nnhrogea". ,.Durostor".

NAVIGAŢIA. - Navigaţia pe Dunărea maritimă (Brăila
Sulina) este accesibilă vaselor de 3000-4000 tone cu un calaj de 6,50
m. După răsboi Comisiunea Europeană Dunăreană a neglijat să facă
toate lucrările necesare asigurării depline a navigaţiunii la gura Su-
1inei şi nici nu a luat măsuri, prin ajutorul unei flotile de vase „spăr
gătoare de gheţuri", ca să asigure navigaţiunea pe Dunărea maritimă
şi în cursul iernei.

Din '.".500 vase intrate şi eşite anual din porturile maritime, '?40 
sunt sub pavilion românesc (10 % ) ; iar dintr'un trafic de 5.400.000 
tone brute a vaselor intrate şi eşite, 800.000 de tone (15% ), reprezintă 
traficul făcut de vase1e cu pavilion românes� (S. M. R. cu 4%) 1). 

Canalurile din regiunea Deltei şi a lagunelor 

Comisiunea europeană dunăreană, săpând canalul Sulina, a astu
pat numeroase gârle, afară de acelea care aduc apa din baltă în Du� 

1) Vezi şi „Problema transportu:r:ilor şi căile de comunicaţie din Ro
mânia" ,de lng. Thoma I. Gâlcă, Bucureşti, 1927. 
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iungime ; iar cel dinspre baltă, e de 2350 m. Lungimea totală a cana
lului săpat e de 5.260 m. Malurile sunt pereate 1). 

Vasele de 6 picioare pescaj şi de 8-11 m. lărgime, pot naviga 
dela Galaţi până la Babadag prin braţul Sf. Gheorghe şi canalurile 
,,Regele Carol I" sau „Principele Ferdinand", lacul Dranov, laguna, 
Razim şi canalul „Regina Elisabeta". 

Ruinele cetăţei Eracleea de lângă Enisala. 

S'a propus, săparea unui €anal între braţul Chilia (braţul Solo
monov) şi marele Iac Sasic din Basarabia, pentru mărirea producţiei 
peştelui din această regiune 2). 

Căiile de comunicaţ-ii (căi ferate şi şosele) 

Când am anexat Dobrogea căile de comunicaţie erau : 80 km_ 
de cale ferată (linia Cernavoda-Constanţa cu staţiile : Cernavoda,. 
Megidia, Murfatlar 'şi Constanţa) şi numai 100 km. lungime de şo
sele şi acestea în stare foarte rea: 

In urma mai multor neţnţelegeri între administraţia companiei. 
c. f. Cernavoda-Constanţa şi _autorităţile române din Dobrogea, gu
vernul a decis răscumpărarea acestei linii. In acest scop s-au angajat
negocieri preliminare prin intermediul ministerului afacerilor stră-

•1) G. VIDRAŞCU, Canalul „Prmc1pele Ferdinand". Revista Soc. Con-
ductorilor de lucrări publice. An. X, No. 1. 1915. 

2) Căp.-comandor în rez. ·N. C. G0nta, Necesitatea săpărei unui canal:
tntre braţul Kilia al Dunărei şi Lacul Sasicul Mare (Kunduc). Gazeta Bur
sei şi a Marinei. An. II. N. 24-25. 1927. 
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ine.' Compania engleză a cerut 16.800.000 lei ; iar estimatia făcută de 
inginerii C. Olănescu şi Iorceanu a fost de 13.323.000 lei.' 

Proe·ctul de lege· pentru răscumpărarea acestei linii cu toate 
construcţiile ce depindeau de ea a prevăzut suma de 12.000.000 lei. 
Senatul a amendat proectul de lege şi a acordat 16.800.000 lei compa
niei engleze. Legea s-a votat în Iunie 1881. Administraţia c. f. româ
ne a consolidat linia Constanţa-Cernavoda, a construit alte staţiuni 
şi diverse instalaţiuni (staţiile Cernavoda-Pod, Saligni, Mircea Vo
dă, Megidia, Dorobanţu, Murfatlar, Valul Traian, Palas, Constanţa, 
Constanţa-Port) 1). S-a, pus apoi în exploatare următoarele linii: Cons
tanţa-Mamaia (9 km.) ; Megid_ia-Bazargic-Oborişte. (138 km) ; 
Megidia-Babadag (105 km.) ; Constanta-Carmen Sylva (16 km.). 
Linia Megidia-Babadag va fi prelungită până la Tulcea. O altă linie 
ferată necesară Dobrogei este Constanţa-Hârşova, care va fi legată 
printr'un pod peste Dunăre, cu · linia Ţândăreni-Făurei-Buzău
Brasov si Slobozia-Ploesti. 

' , , , 

Inginerii noştri au înzestrat Dobrogea cu sute de 
1

km. de şosele. 
In jud. Constanţa, când şeful serviciului technic judeţean a fost ingi
nerul N. Bănescu, s-a construit şoselele principale în cele mai bune 
condiţiuni. 

Iată lungimea km. de şosele în anul 1924 : 
Jud. Caliacra: ţ55 km. N. km. la 1000 loc.: 3.051. La 1000 kmp.: 

129 km. 
Jud. Constanta : 1.100 km. N. km. la, 1000 ioc.: 4,901. La 1000 km.: 

158 km. 
Jud. Jiuro.�tor: 650 km. .N'. km. la 1000 loc.: 4.678. La 1000 kmp. 

199 km. 
Jud. T-ukeo : 921 km. N. kni. Ja 1000 loc.: 5.029 km. La 1000 kmp.: 

, 10� l,;m. 
'FOT.AL : 3126 km. limgimea şoselelor, clin care 1134 şosele naţionale;

iar restul judeţene, vecinale şi comunale. 

Cercetările archeol9gilor români în Dobrogea 

Do):>rogea este tinutul românesc cel mai bogat în rămăsite an-
tice din epoca celor t�ei civilizaţii : greacă, romană şi bizanti�ă. Ar
cheologii români şi străini au făcut numeroase cercetări şi săpături în 
Dobrogea şi au publicat rezultatele studiilor şi iucrărilor lor jn dife
rite publicaţiuni.· 

In anul .1864, un francez ,More, proprietarul unei mine din re
giunea Igliţa, a descoperit ruinele cetăţei roţr1ane, Tioesmis.

Copii de pe inscripţiile de·scoperite în acele ruine; au fost tri
mise diverselor guverne europene - af�ră de cel român. 

Cancelarul consulatului prusian, Friedlander, a trimis copiile 

.. · . 11 L1:1c1·ările aces"t:ea au �?stat 63,Ş6�.216 lei, in,_care intră; şi construcţia
hme1 Constanta-Mama1a, statuie de tr1aJ Constanţa, Palas şi varianta Con
stant,a-Sn.Hgny. 
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lui A. Treb. Laurian, care le-a studiat şi apoi le-a făcut cunoscut pu
blicului român, .într'un articol publicat în revista „Tesauru de Monu-
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mente istorice pentru România", sub titlul : ,,Cetatea Troesmi.\'' 1 ). 
A. Treb. Laurian a avut la dispoziţie nouă inscripţiuni pe care

1) Tom. III, Fasciora VI, Pre lllna iVIartiu, Bucuresci, 1865.
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le-a tradus în româneşte şi le-a comentat. Aceasta a fost cea d'intâi 
comunicare arheologică, în România, asupra anticei cetăţi Troesmis 
(Igliţa) din Doborgea. 

Gr. Tocilescu a găsit la Galaţi, în 1881, trei pietre cu inscripţii 
latine, de la Troesmis, pe care le-a depus în colecţia Muzeului de an
tichităţi din Bucureşti. In urma săpăturilor făcute de Gr. Tocilescu, 
la Igliţa, în Aprilie 1882, la castelul nordic al cetăţii romane Troes
mis, s-a descoperit patru monumente epigrafice. In 1881 s-a mai de
pus, la Muzeul de antichităţi din Bucureşti, 71 bucăţi şi 4 metope dela 
momimentul roman din Adamclissi, care le-a găsit adunate, .la Conş
tanţa, de prefectul Remus Oprean. 

r 
I 

! 
' 

I 
1. 
I 

Reconstituirea monumentului dela Adamclissi de Furtwăngler. 

După aceea colecţiile lapidare antice, aduse din Dobrogea, la 
acest Muzeu, s-au înmulţit. Importante cercetări şi studii archeolo
gii:e s-au făcut, la Adamclissi, unde erau ruinele marelui monument 
T.rapaeum Traiani. Săpăturile la Adamclissi au fost întreprinse· de
directia Muzeului de antichităti sub conducerea lui Gr. Tocilescu.

' ' 

In sala „Traian-Carol", din Muzeul de antichităţi din Bucureşti este 
reconstituit în gips Monumentul triumfal dela Adamclissi, ridicat de îm
păratul roman, Traian, lui Mars Ultor (Marte răzbunătorul), după cerce
tările făcute, pe teren, de Gr. Tocilescu ; planurile în relief a cetăţilor Tro
raeum Traiani (Adamclissi) şi Axiopolis (Hinoc de lângă Cernavoda} ; frag
mente dintr'o inscripţie de delimitare a oraşului antic, Callatis (Mangalia) 
ca restituirea textelor de Gr. Tocilescu ; o statuă togată a unui pontar-
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ches, sau scriitor, care a fost găsită in portul Constanţa; bustul-portret al 
Sofiei Africanu şi capul-portret a unei femei bătrân�, (Ia Constanţa); 
di.wrse inele, brăţări, şi cercei de aur, antice, la Şiriul (jud_ Constanţa), 
sav. in morminte vechi ; o mască de bronz, descoperită la .Hârşova ; o di-
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plcmă militară a împăratului Traian, la Oltina, (jud. Constanţa) şi 
fregm<mtu1 dintr·o altă diplomă militară, a lui Traian, la Adam
clissi; un monument fu�erar cu o inscripţie armeană din Constanţa; un 
alt monument funerar vechi cu o inscripţie in limba turcă din Constanţa 
ş. a. In faţa portului antic al oraşului Torni. /Constanţa), s'a descoperit un 
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templu iproba.l!Jil al zeului Neptun), ridicat 1n timpul lui Marc Aureliu, 
când guvernatorul provinciei Scythiei Minor (Dobrogea) a fost Marcus 

_
Ser

villius. Mai multe catacombe şi morminte creştine antice s'au descoperit la 
Constanţa. _ . .' Gr. Tocilescu a studfat „valurile" lui Traian; a făcut cercetan ş1
săpături archeologice la Pantelimon (Vicus Ulmetum), Eraclea,

_ 
H�

noc ( Axiopolis), Igliţa (Troesmis), Adamclissi (Tropaeum Traiam)
şi a reconstiuit un număr mare de cetăţi şi posturi antice (aproape 60). 

Numele lui Gr. Tocilescu va rămâne însă strâns legat de monu
mentul măreţ dela Adamclissi, căruia i-a consacrat 24 de ani de ;:,tu
dii si cercetări. 

' Un alt arc�eolog român, Teohari Antonescu, a studiat origln.:i. 
acestui monument în lucrarea : ,,Le Trophee d'Adamclis3i'·.

Mai târziu,. importante studii şi cţrcetări archeologicc ::i fiit:nţ 
în Dobrogea, regretatul Vasile Pârvan, un profuntl cuno:::c:tor :i.l vb
ţei antice ; un pasionat şi prudent. cercetător, care a fost călăuzit, nu 
numai de spiritul şi metoda ştiinţifică, dar şi de dragostea p!lternlc 
manifestată fată de trecutul neamului nostru. 

V. Pârv�n, sprijinit pe· izvoare lit�rare şi pe baza unei inscrip
ţii descoperită la Mahmudia (jud. Tulcea) a stabilit locul unde a fost 
ridicată cetatea antică, Salsovia.

In anul 1911 V. Pârvan a început săpăturile la Pantelimonul 
de Sus (jud. Constanţa), unde sunt ruinele cetăţei Ulmetum. Aceste 
săpături au durat patru ani şi ele au condus la rezu]Jate interesante, 
completându-se cercetările făcute de Gr. Tocilescu. 

V. Pârvan a început săpăturile la Pantelimonul de Sus, în urma
descoperirii în anul 1890, a trei pietre . cu. inscripţii, care pome-
neau de existenţa ît\ anii 130-150 d. Chr. a unei organizaţii cornu

. nale cu caracter rural,·. Capidava şi a unei alte pietre, găsită pu
tin mai târziu, pe a cărei inscriptie se însirau numele unor cetăteni 
�omani. Aceşti cetăţeni, în anul i4o d. Chr. erau stabiliţi, împre�nă 
cu o colonie de Bessi, în Vicus Ulmetum (Pantelimon.ul de Suss). 

La Ulmetum s-a găsit monumentul lui C. Iulius Qudratus. mai 
multe monumente cu inscripţii funerare,_ rămăşiţele zidurilor şi por
ţilor cetăţii, fragmente de vase de lut ornamentate, obiecte de bronz, 
fier, marmoră, piatră şi sticlă, lămpi, etc. 

După ce a terminat săpăturile dela Ulmeţum, V. Pârvan a în-
• ceput, în 1914, săpăturile la Caranasuf-Istria, unde sunt ruinele
măreţei cetăţi milesiene, Histria. Aci s-a descoperit peste 160 de ins

cripţii, care au fost date publicităţii de V. Pârvan, în opera sa „His
tria", o serie de monumente, fragmente de statui, numeroase vase,
figurine de lut ş. a.

Cercetările archeolo'gice 'şţ studiile publicate de ·V. Pârvan,
asupra 'Histriei au o importanţă indiscutabilă pentru cunoaşteFea is
toriei antichităţii în părţile Gurilor Dunării şi 'ale Măre� Negre. V.· 

Pfirvan a iniţiat apoi pe prof. D. M. Teod_orescu în cercetările făcute 
la Mangalia (Callatis). V. Pârvan a făcut săpături şi la Constanta, 

· unde a descoperit zidul vechei cetăţi Tomi şi câteva catacombe.
In anul 1920, V. Pârvan a publicat un studiu asupra unui inte-
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resant document descoperit la Mangalia - două fragmente din aceeaş 
stelă de marmoră cu o lungă inscripţie pe ele (,,Gerusia din Manga

lia"). 
Descoperindu-se o piatră antică lângă Silistra, V. P�rvan a sta

bilit, pe baza unei inscripţii, că antica cetate Durostorum, a fost 
municipium sub Marc Aureliu. 

Dupa explorările archeologice executate la Tropaeum Tra;;mi 
(Adamclissi) sub direcţia lui Gr. Tocilescu, s-a descoperit în 1892 

Altar înălţat de locuitorii oraşului Tropaeensium Civitas 
luna Regina (epoca Iu'i Constantin cel Mare) 

graţie săpăturilor făcute de inginerul Polonic, ruinele unei basilice
cisterne. E. Frollo, care a condus campai:iia technică din 1892, a scos 
la iveală cripta basilicei-cisterne. Săpăturile au fost continuate, în 
1906 de ing. von K.ube ; iar în 1907-1908 de arhitectul român C. V. 
Mironescu şi de arhitectul german, H. Broetz din Wiesbaden. Lucră
rile au-fost desăvârşite de G. Murnu, care a stabilit precis caracterul 
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,de basilica-cisterna a acestor ruine. Basilica-cisterna dela Adam
clissi este unicul tip architectonic de acest fel în Orient. 

La Mangalia a făcut săpături, în diferite locuri prof. O. Tafrali, 
(în anii 1924, 1925 şi 1927). D. Trafali în urma săpăturilor făcute prin 
metode riguros ştiinţifice şi a cercetărilor ruinelor mai multor mor
minte, a descoperit un edificiu public din epoca romană, numeroase 
pietre cu inscripţiuni din epocile elenă şi romană, temple în stil ionic 
şi corintian, (fragmente), ruinele unor stabilimente de băi romane, 
numeroase statuete, reliefe, figurine de hit, vase, bijuterii, monede 
.antice ş. a. 

Alte cercetări archeologice s-au făcut la Mangalia de Th. 
Sauciuc-Săve,mu. 

Colecţii de antichităţi din Callatis sunt în posesia d-lor Roşcu
leţ din Constanţa, dr. Severeanu ş. a. 

O inscripţie romană pe un stâlp miliar a descoperit Gr. Flores
:CU lângă Seimenii Mari, la N. de Cernavoda, unde se crede că a fost 
cetatea Flaviana. Stâlpi miliari din epoca romană s-au mai găsit la. 
Hârşova, Cernavoda şi Peletlia. 

Dacă luăm în consideraţie faptul că statul a pus la dispoziţia 
.archeologilor noştri, mijloace foarte modeste pentru executarea să
păturilor, rezultatele obţinute până acum sunt, totuşi, foarte impor
tante. 

Statul român ar trebui să dea mai multă atenţiune cercetărilor 
arcpeologice din Dobrogea, unde se găsesc cele mai numeroase şi in
teresante rămăşiţe din epoca când a înflorit în această provincie ci
vilizaţiile elenă, romană şi bizantină. 

Reamintim apoi greşala ce s-a făcut, transportându-se, la Mu
zeul de antichităţi din Bucureşti, pietrele luate din ruinele monu
mentului roman dela Adamclissi. Datoria ne impune să recons
tituim acest falnic monument, înălţat de împăratul Traian, în inte
riorul Dobrogei, în acelaş loc, spre a fi mărturia vecinică a stăpâni
rei strămoşilor noştri, Romani, în aceste părţi. 

N u m i s m a t i c. a 

Numismatica Dobrogei este bogată şi interesantă. O colecţie 
de monede antice din Histria, Tomi, Callatis, Dionysopolis ş. a. este 
la Muzeul de antichităti din Bucuresti. In această colectie sunt mone
te autonome de argint şi de bronz din Histria şi Tomi; monete din 
timpul împăraţilor romani : Gordian, Adrian, Traian; Comod, Septimiu 
Sever, Caracalla, Heliogabalus, Alexandru Sever, Maximinus, Filip 
Arabul, Antonin Pius, etc. 

In voi. II din „Die an,tiken Miinzen von Dacien und Moesien" 
(Berlin, 1910), de Pick ş1 Regling sunt clasificate şi descrise monetele 
antice găsite 1a Tomi (Constanţa). 

S-a mai găsit la Tomi, doµă medalioane ale împăratului Gor
dian pe care este reprezentată zeiţa Roma. 

In colecţia D. G. Ionescu (Tulcea) este un tip interesant de 
monetă din Histria (publicat în „Revista Catolică, 1912, p. 357).

www.ziuaconstanta.ro



239 

Graţie numismaticei s-a cunoscut numele a cinci regi traci, sau 
·sciţi, ale căror efigii figurează pe câteva manete ce s-au găsit în îm-

Manete antice din Histria, Torni (Constanţa),· Callatis (Mangalia) 
şi Dionysopolis (Balcic). 

prejurimile Mangaliei. Numele acestor regi sunt : Canites, Tanusa, 
Charaspes, Acrosas şi Sarias 1). 

1) Tacchella, Revue nurnisrnatique, 1900, 1903, - Knechtel, Revista 
Catolică, Bucureşti, 1912. - Netzharrcmer, Revista Catolică, 1914. - C. Moisil, 
Numismatica Dobrogei, Bucureşti, 1916. 
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In Dobrogea, la Bădila (jud. Tulcea), s-a găsit în 1906 primele 
manete româneşti din timpul domniei lui Petru I Muşat, despre care 
s-a ocupat C. Moisil în articolul „Monete vechi româneşti găsite în
Dobrogea" 1) şi N. Docan în „Studii privitoare la Numismatica ţării
Româneşti" (Acad. Rom. Tom. 32. Mem. Secţ. Ist. 1910). In 1926 s-a
găsit lângă Silistra 54 de manete româneşti din timpul domniei lui
Vladislav I Basarab şi alte monete.

Filip Lederer, numismat german, a descris o monetă de c.ur din 
Istoria (Blti.tter fur Miinzfreuende, Halle, N. 1-2, 1925) 

Despre numismatica Dobrogei s-au ocupat M. C. Şuţu, C. 
Moisil, 2) dr. Şevereanu, W. Knechtel ş. a.

INVAŢAMANT'QL PUBLIC ŞI CULTELE 

Când am încorporat Dobrogea, învăţământul public nu �ra or
ganizat. Exista un număr de şcoli româneşti la Turtucaia, Silistra, 

· Cernavoda, Măcin, Isaccea şi Tulcea, iar în satele musulmane. copii
învăţau câteva versete din coran în giamii sărăcăcioase .. Invăţământul,

Biserica vrc.he românească clin Turtucaia 

sub romani, a fost dela început liber. In art. 20 din legea organică a 
Dobrogei, redactată de Mihail Cogălniceanu, se spunea : 

,,Invăţământul este liber, întrucât îns1:t exerciţiul lui nu ar atinge bu
nele moravuri, orctinea publică şi sănătatea copiilor. Se vor înfiinţa treptat 
şcoale primare in toate comunele Dobrogei. 

1) Convorbiri literani, XL, 1906, P- 1122 şi Bulet. Soc. Numism. Horn.
1913, p. 22. 

2) Cele mai vechi monete muntene (fragment din „Escursiuni a1·heo
logicc în Dobiogea", Convorbid literare, fasc. 5 din an. XLTI, Mail 1908. 
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Este liber deosebitelor comunităţi şi particularilor de a deschide şcoli, 
sub controlul ministerului instrucţiunei publice, cu condiţia ca 1n fiecare 
din at"estea, pe lâng-ă limba aleasă de fondatori, sau directori, 1nvăţământul 
limbei române să fie obligatoriu". 

In Babadag s'a înfiinţat un seminar musulman, întreţinut de stat. 
Libertatea cultelor a fost, dela anexarea Dobrogei, garantată tuturor lo
cuitorilor acestei provincii. Statul a înfiinţat numeroase şcoli. Populaţia 
a dat şi ea obolul ei pentru construcţii de şcoli şi biserici. 

In 1899 au fost in jud. Constanţa 25.128 ştiutori de carte ; iar în jud. 
Tulcea, 25.517, - ambele judeţe fiind, 1n ce priveşte numărul ştiutorilor de 
carte, înaintea jud. Botoşani, Dorohoi, Făldv, Gorj, Muscel, Neamţ, Olt, 
R.-Sărat, Roman, Romanaţi, Suceava, Tecuci, Teleorman, Tutova, Vaslui, 
Vâlcea, Vlaşca. In anul 1904-1905 numărul copiilor în vârstă de şcoală! 
(7-14 ani) pentru fiecare învăţător, sau institutor, a fost fu jud. Constanţa 
de 12:�. 

Numărul ştiutorilor de carte în populaţia rurală 1ntrece pe cel al a
nalfabeţilor. 

Localu�ile .de -,coli primare construite în Dobrogea între 
anii 1922-1926 iRIII Săli de clasă 

Asa de ex. din numărul membrilor băncilor populare, mai toţi plu
gari, clin 1923, 19.039 erau ştiutori de carte, faţă de 8342 analfabeţi. 

Populaţia şcolară primară a crescut repede: 1n 1880, 3.100; în 1885, 
�,.501, · în· 1S90, G.744 ; in 1895, 8.646 ; în 1900, 12.398; în 1905, 19.531 ; în 1910, 
:!fi.OOO fii din an în an, până azi, a fost în progres. 

Spiru Haret şi dr. Angelescu, miniştrii instrucţiunii publice, 
au ..:ontribuit, într'o mă'sură foarte maTe la construirea a numeroase 
loc::..luri de şcoli în Dobrogea. 

In anul 1904/905 au fost în j1:1d. Constanţa : 104 şcoli, 93 biserici 

Homulus Seişanu. - ,,Dobrogea". 18 
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şi 135 moschee ; iar- în jud. Tulcea au fost 93 şcoli, 103 biserici şi 
28 moschee. 

Copii în vârstă de şcoală au fost, în 1903
-:---

1?04 în �umăr de 
· 18.337 (jud. Constanţa) şi 17.344 (jud. Tulcea) ş1 dm numa_rul aces
tora au frecventat şcoala 12.151 (jud. Constanţa) şi 13.027 (�ud. Tu�
cea). Pe când în restul ţărei, în aceeaş epocă, din pop. rurala ş�olar�,
trei sferturi din numărul copiilor, nu au frecventat şcoala primara,
în Dobrogea numărul copiilor din această categorie n'a t�ec�: de 30'i�
în jud. Tulcea şi de 35o/o în jud. Constanţa. In 1898 s-au mfunţat mai
multe grădini de copii.

Pe lângă şcolile secundare din oraşe, în 1919, din iniţiativă
pa.rticulară şi cu concursul administraţiei, s·-a înfiinţat în comuna
Adamclissi, un gimnaziu. Acest gimnaziu a trecut apoi la stat.

S-au înfiinţat gimnazii : la Hârşova, în 1922 ; la Cernavoda, în
1921-1922 ; la Medgidia, în 1922.

In jud. Constanţa sunt astăzi 98 biserici şi 159 moschee ; în
jud. Tulcea 105 biserici, 3 mânăstiri şi 35 moschee ; în jud. Durostor,
42 bi.serici şi 76 moschee; iar în jud. Caliâcra, 98 biserici şi 144 mos
chee. Reşedinţa episcopului „Tomisului" este la Constanţa. Un se
minar musulman este la Medgidia, întreţinut de stat.

Sub domnia regelui Carol I şi sub păstoria episcopului Iosif Gheor
ghi:tn al Dunărei de jos, s-a zidit, la Mănăstirea Cocoş (jud. Tulcea) clopot.
nip şi un paraclis (anul 1883); iar sub păstoria dr. I?imen Georgescu, epis
copul aceleeaş eparhii, acea�tă mănăstire s-a înfrumuseţat prin construirea
unei trapeze (anul 1905).

In actul comemorativ se spi,me : 
,,Noi, Doctor Pimen Georgescu, din mila lui Dumnezeu, Episcopul E

parhiei Dunărei de jos, în neţărmuritul dor ce avem, pentru buna podoabă 
şj înfrumuseţarea sfântului locaş monăstiresc „Cocoşul" din jud. Tulcea, 
s-i.ngurul, care în vremuri grele, trecute peste neamul nostru romdnesc şi 
mr1i nli!s în timpul stt'f:pdnirii musulmane, a ptfstrat neştirbit sămdnţa cre
dinţei şi a evlaviei creştineşti şi romdneşti, săditd aci din cele mai addnci 
timpuri ale stril'moşilor noştri Romani ... ". 

Mănăstirea Cocoş a fost apoi reparată în 1913. La mănăstirea Cilic
Dere s-a cor,struit, din iniţiativa episcopului Nifon şi cu concursul miniş
trilor Spiru Haret şi Const. C. Arian, o frumoasă stăreţie în stil românesc 
spriiinită. re 5 coloane, după modelul vechilor cule boere�ti, două, ronfltruc
ţii de şcoli de pictură şi de ţesătorie naţională : ,,Sfânta Ana" şi „Elisabeta". 
ln anul 1911 R-a imnH.n1rat la această mănăstire, o stăreţie, 1n stil româ
nesc, conr-+n1iHI de arhitectul Toma Dobresru din Rucureşti. 

F.�iscovii romi\ni ai Dohrogei 11.11 fost rlela 1878 până astăzi: Melhise
clAc �tefi-'\neRru : JoRif Ghenr!!hian (1879 - 188fl) : Partenifl-Clinreni (1886 -
Hl03): Pimen Georgef!r.u (1!'103-1909): Nifon Niculescu (1909-:-19i3): Cosma 
Petrnviri 'Pot<'f'Pt:ieamil. Tla.rie f'Î Gerontie. DohroQ"ea a făcut nnrte rlin enar
hia D1in1'irei rle jos, până după războiul mondial, câncl s-a înfiinţat episco
patul Tornisului. 

ORGANIZAREA JUDICIARA 
In ConRtnnta functio'nea7n o Curte <'le anel. 1in tribunal cu 2 sertii şi 

o i11nedlt<'rie <'le rare cn 8 Rertii. In T11lrea functionea.?:ă un trihunAl Ri o
j1,rli,r?>1r,.,.;,. rlP. nnre ru 7 !'Prtii. Jn Sili!::tra funrti<'T'PA?:ll un trih1mi:il fli o
j11rlprţH<'r;e rli> n::ire r11 4 f'Pr.tii · iAr. în Pi=i7ArP-ic. PTI t.rib1inal fli o iuc:lP.cnt.orie
ele nA'"P. r11 ns,fr1 1 f'P.rfii.. Jn ConRtA.nta. Tnlrea. Si]j;itra f'i 'Pn7Argic snnt ri\t.e
11n h-ih1innl Tnnhnm<>ili:,n rnniluPe rlP. rlltre nn rAilin. Hotărîrile acestor tri
hnnale sunt atacabile înaintea in�tanţelor româneşti.
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DOBROGEA D·IN PUNCTUL DE VEDERE 'ECONOMIC 

Dobrogea este un 'factor economic important, nu numai prin 
;gurile Dunărei şi Marea Neagră,' 'dar şi prin bogăţiile solului şi s�b:
solului său. Solul dobrogean este fertil. Agricultura dela 1879 pana 
azi a luat o mare dezv0ltare. In zona inundabilă, când apele sunt scă
zute, se fac sămănături 'întinse de grâu şi rapiţă. ,,In anii cânrl Du-

·nărea se revarsă si aceste sămănături reusesc, atunci avem în adevăr
recolte admirabil; întrecând cu mult cele' mai frumoase recolte ce le
putem ave1 pe cele .mai bune ·terenuri din ţară" (Gr. Antipa).

Dobrogea este o regiune agricolă importantă a ţării. 
Partea cea mai însemnată din avuţia Dobrogei, după cereale, 

este pescăria. Dunărea cu bălţile şi regiunea ei inundabilă ; Delta 
Dunărei ; laguna ·Razimului ; marea şi numeroasele lacuri şi bălţi; 

confin o cantitate imensă de peşti. Regiunile cele mai importante pen-
. tru pescuit sunt : Delta Dunărei, regiunea cu apă salmastră din faţa 

Deltei şi laguna Razimului cu lacurile Dranov şi Babadag. 
In mare, înainte de 1916' se prindea numai îJ faţa Constanţei o 

cantitate mijlocie de 700.0QO kgr. peşte, anual. Dela 1906 regimul de 
. arendare al bălţilor a fost înlocuit cu regia şi statul a organizat până 
1a un punct producţia, îndrumând şi ocrotind factorii de producţie 
(pescarii, cherhanagii şi comercianţii) şi reglementând raporturile 

, dintre ei. Până la 1'914 .statul a executat lucrări mari pentru punerea 
în valoare a bălţilor, sau despotmolirea gârlelor, ca şi pentru îndulci
rea apei sărate a lagunei Razimului cu apă dulce din Dunăre, prin să

: par ea canal urilor „Regele · Carol I", ,,Principele Ferdinand" şi „Regina 
Elisabeta". 

In timpul războiului mondial şi după câţiva ani dela încheerea 
păcei, bălţile şi gârlele, n'au mai avut îngrijirea de odinioară._ Cu 

· începere din anul 1924 lucrările hidrauli.ce au fost reluate în Delta
: Dunării şi pe cale legislativă, s-au hiat măsuri pentru dezvoltarea

pescuitului în Dunăre, în Deltă, în bălţi, în limanuri şi în Marea 
:Neagră. Producţia lagunelor Razim şi Babadag, în urma luc1·ărilor 
. hidraulice executate a sporit, dela 35.000-40.000 kgr. peşte anual, 
: la 4--5 milioane kgr., anual. 

Pescuitul în Dobrogea reprezintă un mare izvor de bogăţie. 
· Dacă în ultimele decenii, pescuitul în Dobrogea s-a dezvoltat con-
· tinuu, graţie măsurilor aplicate de Administraţia Pescăriilor Statu
lui, el ar lua o dezvoltare şi mai mare, când se vor pune în valoare

· ţoate bălţile din Delta Dunării, prin lucrări sistematice hidro-tehnice
: şi cultur�le şi când se va ameliora zona inundabilă a Dunării.

Viile, ocupă în Dobrogea o întindere însemnată. Regiunile vi
: nicole din jud. Tulcea (Sarica-Niculiţel) sunt re_numite pentru pro
' ducţia lor. Intinderea suprafeţei ocupată de vii este de 5.500 ha., iar 
' mijlocia producţiei la ha. este de 31.3. Viile au fost reconstituite cu 
•. viţe româneşti şi americane.1 Iri 1908 numărul viticultorilor dobrogeni 
a fost de 10.446. Dela 1882 până la 1909 - în 27 ani - întinderea viilor· 

. a crescut cu + 130,1. -
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In 1900 suprafaţa viilor a fost de 2355 ha. în jud. Constanţa şi 
de 5894 ha. în jud. Tulcea. 

Regiunea vinicolă din jud. Tµlcea (podgoriile Brăila, Gurgoaia. 
Sarica şi Niculiţelul) este clasată imediat după regiunea Odobeşti- . 
Panciu. 

In jud. Constanţa sunt renumite podgoriile din regiunea Ostro
vului. Pe lângă mânăstirile Cocoş şi Celic Dere sunt livezi întinse. 
Apicultura: este puţin dezvoltată, ca şi cultura pomilor. 

Dobrogea este apoi bogată în mine şi cariere. 
Regiunile însemnate unde se fac exploraţiuni sunt : _Lozova, 

Geaferca, Catapelit, Altântepe. 
Dela 1880 s-au început exploatări sistematice in carierile dela 

Muntele Carol I (Iacobdeal), Piatra Roşie şi Turcoaia, Măcin, Dea
lul-Cetăţei, Greci, Pricopan (Morza, Carabalu, Canara ş. a. Cea mai 
bine exploatată este cariera dela Carol I (Iacobdeal) de unde se ex
trage granit pentru pavajul străzilor şi ·care este una din cele mai. 
importante din Europa. Dela carierile situate în regiunea Canara 
(jud. Constanţa) s-a extras blocurile de puzzolană, pentru construirea 
digurilor portului Constanţa. Calcarul extras din carierile dobrogene 
sunt de mai multe soiuri. 

La Altâ11,t�pe sunt cariere pentru exploatarea cuprului. In bazi
nul superior al Taiţei se găseşte fer, cupru şi aur. 

In Dobrogea mai sunt cariere din care se extrage man.nora şi 
caoiinul. 

Creşterea vitelor ocupă un loc înse�nat în viaţa economică a 
provinciei, cu toate că vitele cornute mari, caii şi oile, sunt în scă
dere, faţă de numărul acestor animale, dinainte de 1879. Sunt' 6,45 cai 
la kmp., în Dobrogea, p_e când în Moldova sunt 6,02 ; în Oltenia� 3,7 
în Ardeal, 3,8 ; în Bucovina, 6,8. 

Numărul oilor este aproape 1.050.0.00 (1,5 de locuitor), - c,ifră

superioară tuturor celorlalte provincii româneşti. Revine apoi de cap 
de locuitor : 0,14 porci ; 0,05 capre. 

Din punctul de vedere industrial, Dobrogea a făcut prngrese. 
Se utilizează în industria dobrogeană o forţă motrice de 14.000 H. P. 
Industria alimentară dispune de 238 fabrici, din cari, 196 mori sis
tematice şi ţărăneşti cu o capacitate zilnică de măciniş de 1.600 tone. 
Sunt numer'oase mori, mai cu seamă în jud. Tulcea, acţionate de apă, 
sau de vânt. Industria ceramică dispune de câteva fabrici de .ţigiă' şi 
cărămidă. La Cernavoda este o fabrică de ciment, care a fost înfiin
ţată în 1900. 

O fabrică de ·sticlă funcţionează .la Constanţa. La Murfatlar e 
o fabrică de cretă şi de var hidraulic.

Industria metalurgică diSP,Une de 28 de stabilimente. Mai sunt 
numeroase ateliere mecanice şi turnătorii ; fabrici de pielărie, de 
postav, de pânzeturi şi de ţesături de bumbac şi cânepă, de frânghii-si 
sfoară, de colori de pământ, de lacuri şi vopsele, de săpun şi kmânăr'i 
de produse chim,ice şi unsori ; rafinerii de petrol ş. a. Industria lem� 
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:nului, a făcut progrese. Sunt în Dobrogea 4 fabrici de cherestea, 6 
fabrici de mobilă, caretărie şi tâmplărie mecanică şi 3 fabrici de am-
balaje de lemn. , 

In 1920 au fost 10 societăţi anonime cu un capital de 24.125.500 
iei. 1n 1922 au fost trei societăţi comerciale, cu un capital de 6.500.000 
lei. In 1921 au fost 9 întreprinder� industriale constituite în soc. ano-
nime cu un capital d'e 26.435.000 lei. (Constanţa are 4). 

Jud. Constanţa, s-a dezvoltat atât de repede economiceşte, în 
cât, de unde în 1890 ocupa ultimul loc în recensământul fiscal, pe 
judeţe ; după 1890/91 a trecut în locul al 28-lea ; în 190;j/06 în locul 
al 14-lea ; iar după recensământul fiscal din 1908/909, în locul al 13-lea. 
Come;ţul a fost pe trei sferturi naţionalizat în întreaga Dobroge . . 
Băncile populare au în�eput să se dezvolte dela 1902 încoace. 

La Techirghiol s-a înfiinţat o importantă staţiune balneo-cli
matică, pentru băi' de nomol şi de mare. Din iniţiativa lui S. Movilă 

:s-a organizat lângă Tuzla,. staţiunea modernă balneo-climatică, Te
chirgl11ol-M ovilă, Carmen Sylva. 

Eforia Spitalelor civile a construit un spital lângă Techirghiol, 
La Mamaia, din iniţiativa lui Ion Bănescu, fost primar al oraşului 
Constanţa, s-a înfiinţat o staţiune balneară, care dispune de o plajă 
.admirabilă. 

Staţiuni balneo-climatice mai sunt la Consta�ţa, '}igigea, Man
galia, Baltic şi Ecrene, care· atrag, în fiecare vară, un mare număr de 
-Yizitatori. 

DEZVOLTAREA ORAŞELOR ŞI A SATELOR 

In ultimii 50 anţ de administraţie românească, în Dobrogea, 
-oraşele _au luat o mare dezvoltare şi cum viaţa agricolă a înlocuit viaţa

Casinoul Comunal din Constanţa 
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pastorală de odinioară, satele s-au înmulţit şi ele. Cea mai mare dez:... 

voltare a ·1uat-o Constanţa. Sub dominaţia turcească, după mărturia• 
mai multor călători străini, care au vizitat Dobrogea în 1860, Kius

ten;-,ea (Constanţa) era un târg pescăresc fără însemnătate. 

PLANUL I 
ORAlULUI CONSTANŢA./� 

o 

/. 
•:a I 

Partea peninsulară a oraşului şi portul. Liniile punctate reprezintă vechea 
întindere a oraşului To-mi.

Dr. Allard în „La Bulgarie Orientale" spune că pe atunci a 
văzut mai multe rqine, atât, jos, în vechiul port, cât şi în capul pe
ninsulei. Acum 50 de ani târgul turcesc Kiustengea nu se întu!dea 

I 
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către N. de actuala stradă Mangalia ; iar portul conştruit de englezi 
avea un mic dig şi activitatea lui era neînsemnată. 

Când marea era bântuită de furtuni, valurile 
peste micul dig şi unele, c·orăbii_ naufragiau chiar în 

mării treceau 
interiorul por- · 

tului. 
Când s-'a construit a�tu,alul port, ;fost lărgit şi btâevardul de 

pe ţărmul mărei. Acest bulevard va fi prelungit ,spre N. E. când se vor 
face 'si lucrăr'ile necesare de îndiguire a acestei coaste friabile. Oraşul 
s-a întins mult în ,direcţia N., spre Anadolchioi. Dincolo de str. Manga-.
,lia fostele m'ahalale tăt.ăresti au astăzi aspectul unor cartiere mo
de;ne. In urma, săpăturilor '.făcute de V. Pârvan, s-â descoperit ur
meie vechiului zid al cetătei Tomi. Acest zid, care îrn,onjura dinspre
uscat Tomi avea turnuri şi o singură poartă. Partea dinspr� port era

,fără zid. Românii au construit biserica catedrală, palatul episcopal
şi numeroase alte edificii. ,Vara, <;onstanţa atrage un număr însemnat
de vizitatori. Popu,_laţia municipiului Constanţa e astăzi de aprox.
45,000 loc.

Tulcea, după ce a fost distrusă, în timptfl război.ulu� · ruso-turc 
din 1828-1829, a fost reconstruită de românii veniţi din Beştepe şi 
Prisla,;a. Ruinele vechiul4i oraş sunt la E de Tulcea. 

Sul;, dominaţia românească Tulcea a luat repede dcr,:oltare, din 
cauză că e port însemnat pe Dunăre şi centru comercial. Prin acest 
pcrt se exportă mari cantităţi de cereale, peşte, lână, talpă şi pielă
rie. Tulcea va lua o dezvoltare şi mai mare atunci canrl va fi constru
ită linia ferată până .la Babadag ; precum şi linia ferată din Basara
bia între lsmail şi Arciz. 

Populaţia oraşului e aproximativ 24.000 loc. (10,000 Români ; 
5580 Ruşi ; 4982 Bulgari ; 1700 Evrei ; 1485 <;:iermani ; 968 Turci ; 
728. Greci ; 320 Ar-meni. ; 128 �ârbi, 30 Italieni şi 425 alte naţionali
tăţi). Monumentele istorice - ,,Mircea cel Mare", ,,Realipirea Dobro
gei la Patria ·Mam'ă", aşezat în partea de E', a oraşului pe dealul Ho�a
- au fost distrus'e de Bulgari, în timpul războiu.lui 1916. Sunt . în
?raş mai multe Biserici creştine, din care Biserica Sf. Nicolae ( cate-

-drala) este cea mai impunătoare şi _interesantă. : . 
Biserica Sf. Nicolae e situată în centrul ora,şului, într'o poziţie fru-/ 

moasă. Această biserică a fost_ cea dintâi, din Dobrogea, sub dominaţ'ia oto
mană, care s-a constru,it · cu turnuri (anuJ. 18G5). Ea a fost refă.cută în 1897-
1900. In anul 1881, când r�gele Carol I a vizitat oraşul Tulcea, din ordinul 
suveranului s-a înlocuit vechile icoane aduse de românii din Beşte;pe şi· Pris-
1.av, cu iconostasul taberei din Furceni. · 

Cu mare pompă biserica Sf. Nicolae a fost sfinţita în ziua. de 29 Mai 
191j0 de episcopul Partenie. . · 

Jn amintirea acestui fapt s-a săpat o' inscrîpţie la intrarea sfântului 
locaş. 

Sulina, dintr'un sat de pescari şi piraţi, cum a fost până la 1858,
a ajuns un orăşel interesant şi un port fluvial-maritim · important. 
Populaţia sa stabilă e, de 4891 locuitori (174'1 Români, 1593 Greci, 'i63 
Ruşi, 216 Evrei, 158 Turci, 100 Evrei, 86 Italieni, 150 alte nationa
lităţi). In ţimpul verei Sulina, din �a uza populaţiei flotante,' are. 
1 l.009 Joc. 
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Sutina în anul 1880, 

..... 

yederea generală a portului Sulina (1880). 
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Celelalte comune urban.e din Dobtogea veche' - Babadag, 
Ii.aceea, Măcin, Hârşova; Cernavoda, Megidia, Mangalia, Ostrov, 
Cusgun, - au progresat. 

Mai toate aceste comune sunt centre economice regioaale :,i 
populaţia lor, în majoritate românească, s-a mărit. 

Oraşele din Dobrogea Nouă, - Silistra, Turtucaia, Bazargic, 
Balcic şi Cavarna - pierd, sub influenţa civilizaţiei române, vechiul 
lor aspect oriental. 

Oraşul Balcic, care ·e aşezat pe terase, pe ţărmul Mărei Negre, 
tinde să ajungă, nu numai un centru de atracţie pentru vizitatorii 
Coastei de Argint, dar şi un port maritim însemnat, când va fi legat 
prin o cale ferată cu oraşele Bazargic şi_ Silistra. 

Balcic. - lntrş.rea în port 

Oraşele-porturi de pe Dunăre, Silistra şi Turtucaia, care sunt 
�ituate în faţa oraşelor Călăraşi şi Olteniţa, şi-au sporit activitatea 
comercială, prin stabilirea de legătur'i cu zonele economice de peste 
Dunăre. 

Numeroase sate s-au înfiinţat dela 1878 până azi, în Dobrogea 
veche. Satele părăsite de foştii-lor locuitori, s-au repopulat de românii 
veniţi în provincia de peste Dunăre, după anexiune. Românii au înfi
inţat satele : Carol I, Principele Ferdinand, Principele Carol, Carmen 
Sylva, Dorobanţul, Domniţa Maria, Ion C. Brătianu, Lascăr Catargiu, 
Floriile, Ştefan-cel-Mare, Două Mai, ş. a. 

Satele dobrogene sunt de tipul aşezărilor în formaţiuni 
strânse (sate tip adunat). 
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O dovadă de progresele satelor dobrogene ne oferă următorul 
tabel comparativ privitor la situaţia câtorva localităţi : / 

ANAD.OLCHIOI 
ANUL 1882 

Cătun, înfiinţat în sec. XIX de 
turcii veniţi din Anatolia. 

Pop : 67 locuitori, o moschee 
şi 'o şcoală' particulară turcea- , 
scă. 

I • 

ANUL 1927 
Comună, compusă din satul 

de reşedinţă Anadolchioi şi sa
tul I. C. Brătianu, ÎI).fiinţat în 
anul 1903 de Const. Predescu. 

Pop.: 5030 loc. din cari:. 4046 
români, 526 tă tari, 162 greci, HZ. 
germani, 08 . bulgari, - restul 
diverse naţionalităţi.. 

O şcoală de băeţi şi una de' 
fete. 2 grădini de copii (una în

local propriu). O biserică paro
hială construită în 1904 prin 
cotizaţiile locuitorilor. o geamie 
s-a construit în 1898. O fabrică.
de ulei; o bancri populară; coo
perative; asociaţi.uni pentru ex,
ploatarea carierelor de ni'."jp; O· 
carieră de. nisip. Depozitul de· 
armăsari al statului. 

,MURFATLAR 

A,NUL ,1879 
20 familii de tătari. O geamie. 

Nicio şcoală. Nicio maşină a
gricolă: Nicio fabrică; sau moară. 

' - ' . 

, . .  

ANUL 1922 
Pop. : 1134 (745 Români, 260 

turci, 64 germani, 6 bulgari,· 6, 
armeni, 5 italieni, 14 ţigani, 2 
evrei). 

Local propriu de şcoală. Gră-· 
dlnă de copii. O biserică paro
hiaiă. O bancă! populară. Obor· 
de cereale cu 11 mijlocitori o-· 
ficiali. 160 de maşini şi instru
mente agricole. Fabrici şi mori. 
53 fântfini bine întreţinute. 

ADArvfCLJSSI 
I 

-ANUL 1880
Pop. 10 , familii turceşti. 

' moschee. Buget : zece lei.

ANUL 1880 

o 

Sa.t neînsemnat foră.· şcoaUi şi
JJiseric:1. ,?l;!umiirul casel?r, 50. 

ANUL 1922-1923 
Corn. compusă din satul de· 

!'eşed. Adamclissi şi satele: Che
rim Cuius şi U1-Iuia. 

Pop. : 1851 loc., din care, 
1837 români, 7 germani, 7 greci. 
Bugetul ordinar la venituri şf 
cheltueli: 32134. Bugetul ex
traordinar, 12.064. 

Gimnaziul1 „Traian" înfiinţat 
în 1919. 4 şcoli. 2 biserici. Bănci 
populare. In 1916, 92 maşini de· 
secerat. 

ANUL 1922 
Pop.: 1561 români, 4-39 · turco

tătari : restul bulgari, greţi , şf 
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I-

armeni. 550 de case. Primăria, 
construită în 1884. Şcoala în lo
cal propriu, (construită în 1909, 
prin cotizaţiile locuitorilor). 

fli serica parohială construită in· 
1913 prin cotizaţiile locuitorilor. 
B�nci populare ; cooperative de· 

' consum. Oficiu poştal. Fabrici· 
şi mori. Maşini agricole. Sta-
ţiune c. f. 

O stradă din îurtucaia 

. Tl)P\)NIMLA. . Toponimia Dobrogei este· în mare parte turcească, 
__,eomt\.ne:tscă şi slavi.i. Numărul numelor topice este de aproximativ 3400. 

C. Bdi.tescu a găsit în 738 de hărţi a Dobrogei vechi, 3,776 de nume
topice, clin care 367 nume de saţe, 3409 nume de văi, coline, lacµri, r:luri, etc. 

După originea lor-: ' . · 
2.�:;JR nume turco-tătare (67.89%). 1.260 nume româneşti (33.34%); 143

l"Lise:-;ti, (rnai ales în, Delta . Dunăr�i) ; 28 bulgare (0.71 % ) şi 6 di
verse (Q',2:?-% ), din ca;re 4 ele origină greacă şi 1 de origină' ungară : Varoş, 
11proape de Hârşova. 

Sunt aJ?.oi peste 1p00 de nume româneşti, (nume de bălţi,' văi, coline, 
movile etc.) clin cele 3400 nume topice ale Dobrogei. 

\ 

;. 
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Nume de localităţi româneşti : Niculitel, Pisica.,, , V-ăcăr.eni; Tichileşti, 
Turcoaia. Frecttţei, Poşta, Jijila, Satul Nou (Traian), Satul Nou (C. A. Ro
'fietti), Satu Nou, Luncaviţa, Greci, Mănăstirea Cocoş, Sarica, Pârlita, Pan
telimonul-de-Sus, Pantelimonul-de-Jos, Rachel, Băltăgeşti, Cochirleni, Pâr
Joaia, M/\:rleanu, Oltina, Râmnicul-de-Sus, Hâmnicul-de-Jos, Groapa Cioba
nului, Ghizdăreşti, Topologul, Dăieni, Făgăraşul Nou, Gârliciul, Balgiul, 
Gârliţa, Galiţa, Letea, Calica, Parcheşul, Chilia Veche, Sf. Gheorghe, Măcih, 
Hârşova, Constanţa, ş. a. 

în „Raportul anual al secretai;ului general" (Sabba Ştef:tnescu) al 
Societăţii geografice române, cetit în şedinţa dela 27 Martie 1910, se spune 
despre romanizarea numirilor topografice dobrogene: 

„Pătruns de ideea că consolidarea neamului nostru reclamă imperios 
�onservarea fii întinderea graiului românesc, comitetul s'a ocunat de diverse 
�hes:iuni relative ll:1- o mai viguroasă manifestare a activităţii lui în di-

Dealul Tulcei. (pături de calcar) 
Fot. Prof. I. Si;;iionescu 

reqiune naţionalistă. Homânizarea numirilor topografice dobrogene a fost 
obiectul dbcuţiunii clin mai multe şedinţe, la care a rarticipat şi d-l pro
fesor dr. Măldărescu, !'iusţinând cu convingere eficacitatea unei asemenea 
patriotice acţiuni. 

· Fără să ia o hotărîre definitivă, comitetul a apreciat importanta ideei
şi a ţinut seama ne dificultăţile ce se opun la o realizare imediată. Cu cât 
ideea este mai nobil:i şi scopul mai înalt, cu atât lucrul ce necesitează îm
plinirea ei cere mai multă cîrcumspecţiune şi im11une mai mnltă prudenţă. 
Greutătile de învins sunt de ordine politică, administrativi:i şi istorică. Nu
mirile topogrnfice de origini.i străină sunt intrate în uz şi încetăţenite, iar 
schimbarea 11 urnirilor vechi creiazi't serioase piedici studiului istoriei". 

Cu toriif' acestea şi fără să avem nevoe a invoca argumente de ordin 
naţional, numrroase nume clC' localităţi turco-tătare şi slave s-ar putea hlloe11i
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cu nume romaneşti, acolo unde nu mai există decat o vagii, amintire de fostele 
a1;HY.r.r1 străine din epoca când Dobrogea a fost sub dominaţia otomană. 

· Un număr de câteva zeci de nume ele JocalWiţi s-au schimbat în ul-
t.imul timp cu nume româneşti. 

· · 

1)e când civilizaţia română s-o afirmat pule1•nic în provincia noastră
de peste Dunăre, SP impu.ne, fără nici 1m neajuns, schimbarea vechilor nume 
l'l.lrco-tătorc şi slave, în nume româneşti. 

Dealul Consul 

BULGARII şi DOBROGEA 

Evenimentele din 191-3. - Incorporarea Dobrogei Noui. - Operaţiunile 
militare din 1916. 

Cu toate că Dobrogea n'a făcut parte din Bulgaria medievală ;: 
iar în 1878, României i · s-ar fi dat Dobrogea, de, Congresul păcei, 

p�nă la linia Rusciuk-Varna . dacă n'ar fi protestat împotriva pre
tenţiunilor Rui,iei de a i s� retroceda cele tr�i judeţe clin sudul Ba
sarabiei, totuşi, Bulgarii, au început să agite chestia pretinselor lor 
drepturi' asupra Dobrogei, pe care noi am pus-o în va.bare. Bulgarii 
au uitat repede sacrificiile ce le-a făcut Remania, în războiul din 
1�77-78, şi pentru eliberarea lor de sub jugul otoman ; după cum au

uitat şi ospitalitatea dată de Români refugiaţilor de p(:!ste Dunăre, 
cari luptau pentru realizarea- idealului lor naţional. De la începutul 
secolului al XX-Iea au început Bulgarii să agite ,,�hestia dobrogeană". 

Dr. D. Conev, pl'ogesor universitar bulgar .t), scria în 1903: 
.,La est şi la nord, -ra.sa bulgară are ca frontiere naturale JJ.art·1t 

,\',•agră şi Vunărco. ln aţesie reg-iuni pr;tria bulgară acum fărămiţită, tr:i
oşte un popor care ,,o·rbtişte aceeaş limbă şi care nutreşte în inima :,a 
aceeas aspiraţie : aceef!,, ca toate aceste regiuni să devină intr·o zi un stat 
unitar, cu aclmi11istraţie comună şi o viaţ::i. autochtonii". 

Jn anul 1904., deputatul ş.i scritorul bulp-a.r, Kanciov, scria că bul
�·arii trebue s\ 11un:'l sti:'Lp,lnire pe :.\faceclonia_şi pe Dobrogea noastră. (Srpski 

'1 Dr. R. ro11P1•, "Cvocl u Istorijata na baJgal'. ezi:k. în Sborn. Min. p. 
3fH-5. 
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Fotografie luată în ziua când s'a cetit în piaţa oraşului. Bazargic proclamu
ţia guvf,'rnului român, relativă la anexarea· Dobrogei. Noul (Iulie 191jl) 
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11'.njiz. Glaznik, din 19 Iunie 1904, p. 288). Locot. colonel Kandziev, profesor 
la şcoala ruilitară din Sofia, în geografia sa militară, care a fost tradu::;ă 

.şi în rorm"tm,şte 1) scria, în 1905, că „sub numele de Dobrogea, Românii în
ţeleg acea parte a Bulgariei de nord, care le-a fost dată în 1877 prin tra
tatul clela Berlin". 

In luna Februarie 1908 s'a sărbătorit rn Bulgaria a 3-a aniversare 
a înc):leerei trf),tatului dela Sl;Ln-Stefano, - ceeace insemna dorinţa mani
fosta.tă ele bulgari de a atinge frontierile fixate prin acest tratat (în acele 
frontiere se cuprindea şi Dobrogea). 

D. Ilie Dărhulescu în „Les Relatic,ns, des Roumains avec les Serbes,
les B11lgares. les Grecs et îa Croatie en liaison avec la question macedo
roumaine (Iaşi 1912, p. 72) scl'ie : 

„Acest ideal bulgar: cucerirea Dobrogei noastre, formulată după 
cum am văzut la Kanciov. la Kandaroziev şi la Conev, sau în Bălgarsl.-o
J(niwvno Druzcsto, este propagată. 

Incendierea rezervoarelor de petrol din Constanţa 
în timpul războiului (1916) 

„Se cauti:i să se înrădăcineze în spiritul tinerilor bulgar'i, chi.a�· în 
:şcolile lor civile şi prin cdrţile lor de învdţământ, recomandate şi a1n·obate
.de Ministerul instrucţiunii P'U:blice din Soţ'ia. Cărţile 1:1,cestea - ce,·ute, de 
aşemenea de profesorii şi institutorii şcolilor bulgare din Dobrogea - in
vaţă copiii bulgari, ca şi Kantardziev, că Dobrogea este o ţară bulgară şi 
că· patria Bulgarilor dobrogeni nu-i România, ci Bulgaria. Aşa, o „Carte 
de 'ceti.re" 2) pentru el. IV primară ... învaţă copii să aibă gândul lor con
centrat asupra Bulgariei, pentru că „prin unirea părţilor sale risipite, 
atatul bulgar va ajunge mare şi tare". O poezie din aceeaş carte, pe care 

1) .,Geoirrafia militară a Bulgariei cu rezumat asupra ţărilor vecine",
Bucureşti, 1905. 

2) Citanlw naredili P. P. Stojanov, S. Sugarev, Iv. Samardziev, N.
Koc�v i K. D. Kjurkciev. P.· 56. 
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copiii o invaţă pe dinafară : ,,O Bulgarie scumpă şi iubită, chiar când sunt 
departe de tine, rai pământesc, asta nu mă împiedecă să mă gândesc la 
tine în locul unde mă găsesc (adică în Dobrogea)". 

Jn acecaş carte de cetire găsim următoarele rânduri: 
„Frumoasa vale a Deliormanului se află în partea c;le est a "rumpei 

noastre patrii, la sud de oraşul Silistra". 

In timpul războiului balcanic din 1912, România a păstrat 
·neutralitatea, dar a manifestat dorinta sa de a stabili un acord cu
Bulg�ria în vederea nouilor schimbări teritoriale ce se preparau în
Balcani. Cu toate că numai graţie neutralităţii României, Bulgaria,
împreună cu aliaţii ei, a putut învinge pe Turci, totuşi, statul acesta
n'a luat în serioasă consideraţie cererea formulată de România pri-

Silozurile din portul Constanţa în timpul războiului (1916) 
.. 

vitoare la asigurarea frontie-rei sale straţegice dela Sud pe linia V,. 
Turtucaia, Sud Ecrene, cu toate că i se oferise şi un pod peste Du
năre, în plus, concurs diplomatic. Tratativele angajate de regretatul 
bărbat de stat român Take Ionescu şi dr. Daneff, plenipotenţiarul 
bulgar, la Londra, n'au condus la niciun rezultat, din cauza ref11zu
lui categoric al guvernului bulgar de a lua i:n consideraţie interesele 
României şi ale păcei ge�erale. 

La 19 Februarie 1913 guvernul român (Maiorescu) a trimis, 
confidenţial, celor 6 mari puteri, un memoriu documentat, în care 
relata în ce împrejurări ne-a fost refuzată Silistra în 1878 si 1884 si 
documenta că Bulgaria a urmărit mere· 1 cucerirea Dobrogei şi de 
aceea România are nevoie de o frontieră militară la S. Dobrogei 
mărginită de linia V. Turtucaia, S. Ekrene, în care 3a se cuprindă 
şi oraşul Dobrici (Bazargic). 

Isbucnind neînţelegeri între aliaţii balcanici, din cauza bul-
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garilor, guvernul I'.omân a făcut cunoscut atât puterilor . europene,
cât si statelor aflate în război, că ea va mobiliza armata ş1 va ocupa 
defi�itiv linia Turtucaia, Sud Balcic. Cum în cursul Junei Iunie 1913, 
!3ulgaria era în stare de război cu foştii săi aliaţi, Serbia şi Grecia,
România a mobilizat armata sa, la 21 Iunie.

După câteva zile armata română a intrat în Bulgaria,. ocu
pând Dobrogea de sud şi partea centrală, până dincolo de Balcani 
a acestei tări. •

In 'ziua de 28 Iunie, orele 4 dim., trupele române de sub co
manda generalului Culcer, comandant.ul corpului V, a cucerit Si
listra. In" aceasţă zi au intrat în Silistra ,�românească", generalul 
Hârjeu, ministrul de război şi Nicolae Filipescu, fost ministru de 
război şi ofiţer de ordonanţă al Principelui Ferdinand, generalissi
mul armatei române de operaţiuni din Bulgaria. După aceea trupele 
române au ocupat Întregul teritoriu situat la sud de vechea frontieră 
a Dobrogei cu oraşele Dobrici (Bazargic) şi Balcic. 

La 3 Iulie 1913, Titu Maiorescu, primul ministru şi ministrul 
de externe al României, a trimis legaţiunilor noastre ·:J notă explica
tivă, în care se· comunica : 

,.Fifc:\nd s(t înai.n teze ar.g1ata sa pe păm,\ntul bulgi'.tresc, Romtlnia 
llU m·rnăl'e�te nicio _JJOlitiC[l de CU�eriri, nici zdrobil'ea armatei. bulgare . 
. \eţiunea militarii a Hornaniei se datoreşte, în pl'imul l'ănd, obligaţit111ei 
de a procura ele inelată teritoriului srrn ele peste Dunăre o frontiel'ii asi
gura.t:t. Conflictul actual între statele balcanice şi mai cu seamrt originea 
acestui conflict, născut clin intransigenţa guvernului bulgal' şi din agre
siunea lui co11tra alia(ilor- de ieri, au întririt ·pe guvernul romdn in con
vingerea că o frontieră strntegicft se impune din partea Bulgariei, pentru 
a face posibile în viitor relaţiile pacinice înti-e cele două state. Aceasfa 
frontieră e linia ce cuprinde Tul'tucaia-Dob1·ici-Balcic, cu un anumit 
11umăl' ele km. la. vest şi la sud, clup;t conformaţia terenului". 

Prin tratatul de pace dela Bucureşti din Iulie 1913, Romilniei 
i s-a recunoscut posesiunea Dobrogei Noui, cuprinzând un teritoriu 
de c. 7800 ş::mp. 

In acea epocă Dobrici (Bazargic) avea 13.436 loc.; Silistra

12.130 loc.; T.urtucaia, 9.393 loc.; iar Balcic 5860 loc. 
Populaţi.a acestui teritoriu era în majoritatea sa compusă din 

turci ; iar restul populaţim:iii era compus din Români, în regiunea 
Dunării şi din Bulgari. 

După ce Bulgarii, în· 1916, au declarat război României' (1 Sept. 
st. n.) Împreună cu aliaţii lor, Germanii şi Austro-Ungarii, Dobrogea a 
fost teatru de operaţiuni. Noi am organizat trei sectoare de apărare : 
Turtucaia, Silistra şi Dobrici şi pe lângă trupele române din armata a 

III-a, (grupul de est 71.000 de oameni în noul teritoriu), maf era
corpul rus, comandat de generalul Zoiancicowski şi o divizie iu<;o
slavă, sub comanda colonelului - azi general - Hag:ici.

Bulgarii au atacat în noaptea de 15-16 August (st. v.) pi
chetele noastre de g:răniceri. La 19 August (st. v.) puternice forte 
germano-bulgare au atacat Turtucaia (24 August st. v.) ; iar trupeie 
române au fost nevoite să se retragă, mai cu seamă in urmâ lipsei de 

H.omult1s Seişcum. -,,Dobrogea". 17 
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concurs din partea corpului rus, pe linia Caraomer-Mangalia şi apoi 
pe linia Raşova-Cobadin-Topraisar, susţinând continuu �upte·. In 
acea epocă armata noastră din Dobrogea a fost comandata de gene
ralul Al. Averescu. Corpul rus a trecut, apoi, sub comanda genera
lului V. V. Sacharoff. Poziţia dela Topraisar, a fost cedată de Români 
îri urma unor lupte sângeroase (6-8 Octombrie st. v.). Căzând şi 
linia Cernavoda-Constanţa, trupele româno-ruse-iugoslave au conti
nuat retragerea spre N. şi apoi au evacut Dobrogea, care a fost ocu
pată de· armatele inamice 1). 

Când bulgarii au ajuns stăpâni, în Dobrogea, au devastat şi 
jefuit oraşele şi satele, hecruţân_d de cât populaţiunea de aceiaş ori
gină cu dânşii. Bulgarii au distrus şi monumentul comemorării r'':!În
corporării Dobrogei la România, din Tulcea, precum şi alte monu
mente istorice. După încheerea păcei, prin trat�tul dela Neuilly, s-a 
recunoscut aceeaş frontieră de la sud a Dobrogei, pe linia fixat:'i în 
1913. 

I!"\PĂRŢIREA ADMINl�TRATIVĂ 
' 

Marca Dobrogei: Un scut cu doui delfini. 
Judeţul Constanţa: marca jud.: O galeră romană. 

Comuna urbană reşedinţă: MUNICIPIUL CONSTANŢA 

Plăşi . . . . . 8

Comune urbane . 6 
Cnmune rurale . 94 

PLASA CONSTANŢA: Canara, reşedinţa plrtşii, Caramurat, Cogealia, 
Gargalâc, Hasiduluc, Osmanfacâ, Sibioara, Techirghial, Topraisar, Tuzla, 
Valu-Traian. 

PLASA CEHNAVODA: Dunărea, Cernai,oda, comună urbană nereşe
dinţă, reşedinţa plăşii : Cochirleni, Rasova, Saligny, Seimeni, Tortoman, 'fe
peş-Vodă. 

PLASA COGEALAC: Casapchioi, Cavargic, Cogealac, reşedinţa plăşii, 
Duingi, Inancişme, Istria, Mihai-Viteazul, Pantelimon-de-Jos, Pazarlia, Po
t.nr, Râmnic, Sacele, Toxof. 

PLASA HAHŞOV A: Carta!. Ciobanu,. Dulgheru, Gârliciu, Gnlbiori, 
Ghizdi'ţreşti, Hdrşova, comună urbană nereşedinţă, reşedinţa plăşii. Muslu
lJe, PantelimoD,i Sarai, Satişchioi, Topal. 

PI.ASA MANGALIA: Chiragi, Comana, D,uranculac, Gherengec, Ge
neral C. Scărişoreanu, Kalichioi, Limanul, Manr,alia, comună urbană ne
l"eşedinţă, reşedinţa plăşii, Sarighiol, Tatlageac, Valalâ. 

PLASA MEDGIDIA: Alacap, Biulbiul, Carol I, Chiostel, Cobadin, Do
cuzol. .Dorobanţu, Engem�ha.le, lsvorul-Mare, Medgidia, comună urbană ne
reşedintă, reşedinţa plăşii, Murfatlar, Osmancea, Peştera, Satul Nou, Vii
şoara. 

PLASA NOUA: Baeramdede, reşedinţa pli.'v.;lii, Caraomer, Cavaclar, 
. 

I 

1) Vezi detalii: ,,România în timnul războiului 1916-1918". de Ro-
71iulns Seişanu; ,,O amintire, operatiunile iniţiale din Dobrogea în 1916". 
de col. I.1mrenti11-Bdrzotescu; .,Istoria Războiului României nentru între
girea neamnlui" de Const. Chiriţescu: .. Turtucaia", .,studiu strategic", ele 
general \1. A!'lla.n : ,,Operaţiunile ctela Silifltra", de g-eneral lJa.rnrabesrn. 
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.Cazilmurat, Cerchezul, Chioseler, Darabani, Demircea, Docuzaci, Dumbră
veni, Ghiuvenlia, Hasancea, Kornakadieva, Negreşti, Saragea. 

PLASA THAIAN : Adamclisi, Aliman, Beilic, Caranlâc, Cuzgun, co
muna urbană nereşedinţă, reşedinţa plăşii, Dobromir, Dobromir-din-Vale, 
Enigea, Enişenlia, Mârleanu, Mulciova, Oltina, Parachioi, Tudor Vladi-

rn iresru. 

COMUNE HURALE: 94 
Ailamclisi, Alacap, Aliman, Baeramdede, Beilic, Biulbiul, Canara, Cara

nmrat, Caranl:îc, Caraomer, Carol l, Cartal, Casapchioi', Cavaclar, Cavar
gic, Cazilrnura.t, Cerchezul, Chioseler, Chiostel, Chiragi, Ciobanu, Cobadin, 
Cochirleni, Cogealac, Cogealia, Comana, Darabani, Dobrqmir, Dobromir-din
Vale, Docuzaci, Docuzol, Dorobanţu, Duingi, Dulgheru, Dunărea, Dumbri).
veni, ,Duranculac, Engemahale, Enigea, Enişenlia, Gargalâc, Gălbiori, Gâr
liciu, General C. Scărişoreanu, Gherenge, Ghiuvenlia, Ghizdăreşti, Ha-
8ancea, Hasiduluc, Inancişme, Istria, Isvorul-Mare, Kalichioi, Korna
Kadieva, Limanul, Mârleanu, Mihai-Viteazu, Mulciova, Murfatlar, Muslubei, 
Negreşti, Oltina, Osmancea, Osmanafacâ, Pantelimon, Pantelimon-de-Jos, 
Pararhioi, Pazarlia, Peştera, Potur. Rasova, Râmnic, Saligny, Saragea, Sa
raiu, Sarigrâol, Satişchioi, Satu Nou, Săcele, Seimeni, Sibioara, Tatlageac, 
Techirghiol, Topal, Topraisar, Tortoman, Toxof, Tudor-Vladimirescu, Tuzla, 
Tepeş-Vodă, Valalâ, Valul-Traian, Viişoara 1). 

SATE: Adamclisi*, Cherim Cuius, Urluia, Alacap*, Nazarcea, Valea Da
cilor, Aliman\ Adâncata, Vlahii Baeramdede, Cealmagea·, Baccuius, Beilic', 
�Urceşti, Biulbiul-Mare, Biulbiul-Mic, C-anara ·, Cocoşul, Palazu-Mare, Ca
r:rnl;lc·. Brebenel, Rariştea, Beşaul, Cavaclar*, Scărişoara, Sofular, Cavar
,gic', Palazu-Mic, Seremet, Başpunar, Becterul, Borungea, Caraaci, Curcani, 
Chiosele,·. .Caratai, Chiostel •, Chiragi •, Vârtopul, Cochirleni ·, Ivrinezul
.!\1are, Ivrinezul-Mic, Cogealac', Tariverde, Cogealia*, Mamaia, Navodari; 
Azaplar, Carlichioi, Comana•, Orzari, Darabani', Grănicerul, Armutlia, De

mircea •, Dobromir-din-Deal •, Calfachioi, Căscioarele, Docu zaci•, Carapelit, 
Dulgheru', Dumbrăveni*, Schende�, Edilchioi, Engemahale*, Lungani Co-

-garcea, Rnigea •, Ghiolpunar, Asarlâc, Enişenlia •, Lespezi, Nastradin, Gar
·µ-alâc-Mare', Gargalâc-Mic, Şahman. Băltăgeşti, Gălbiori•, Amzacea, Gene
Tal C. Scărişoreanu', Maior P. Chiriacescu, Ascilar, Gberengec·, Haidar
rbioi. Ghiuvenlia-, Ghizdăreşti •, Tichileşti, Haşancea, Pădureni, Agigea,
Hnsiduluc· .. Laz-Mahale, Isvorul-Mare•, Veteran, Acangi, -Geferfaki, Kali
chioi', Două Mai, Hagilar, Ilanlâc, Limanul', Ateg, 'lusufpunar, Mulciova·,
v[urfatlar·, Siminorul, Capu�ii, Muslu, Muslubei', Siriu, Negreşti*, Unirea,
Terziveli, Câşla, Ol tina•, Răzoarele, Ageamler, Osman cea•, Abdulach, Ebi
c-ltioi, Mahornetcea, Osmanafacâ •. Pantelimon-de-Sus·, Pantelimon-de-Jos,
nu nru. Calai ci, Gbiuveg-ea, Parachioi*, Ester. Ghelengic, Pazarlia •, Mircea

Vodă, Peştera•. Saidia, Hamangia, Potur•, Călugăreni, Colelia, Cuciuchil)i,
Râmnic-de--Jos, Râmnic-de-Sus·, Făclia, Saligny•, Ştefan-cel-Mare. Sahvali,
Saragea*, Bal/du, Cadicâsla, Saraiu', Albeşti, Arsa, Coroana, Sari�hiol-,
Rrchesec, Satişchioi'. Celibichioi, DP.mus-Onre,anu. Satu-Nou·, SăcelP', Tra
ian, Vadul, 8e.imeni-Mari„ Seimeni-Mici. Oituz. Sibioara•. Tasaul, Moşneni,
Rchitul. Tatlageacul-Mare•. TatlagRacul-Mid. Musurat. Techirghiol. Cal'.'i
r'lava, Topal •. Biruinţa. Muratanu, Touraisar*, Def ce.a, Derinchio'i. Geabacu,
Tortoman•, Chirişlic. Toxof·. Tudor-Vladimirescu•. Valea Ţapului. Carmen
$ylva, Costineşti, Tuzla•, Siliştea, Tepeş-Vodă •, Omurcea. Valul-Traian•.

Judeţul Tulcea (marca jud. un scut şi doi delfini). 
' 

Comuna 11rl1ană 1·eşerlinţă : TULCEA 

PUJ,şi . . . . 8 
Com1m" 11rl1ane . 1; 
C1Jm1111e rnral,i 73 

PLASA BABADAG: Ha.budag, comună urbană nereşedinţă, re!:'edinta. 

NOT . .t\ : • Acest semn arată reşedinţa comunei. 
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pi uşii, Cara1nancllioi, Cearnui-ili-cle-Jos, Ciucurova, Enisala, Jurilofca,. Lun
ca, Mihai-Bravu, Principile Mi.b.ai, Sarichioi, Slava Rusă, Turda, Zeb1l. 

PLASA CA3L!ViCEA: Beiclaud, Calfa, CasimcPa. reşedinţa plăşii, 
Ceamurli-de-Sus, Corugea, Eschi 13a}ja, Rahman, ·Saraghiol-de-Deal. 

PLASA CATALUl: Catalc,i, reşedinţa plă�ii; Câşla, Frecăţei, Hagilar,. 
M. Kogălniceanu, Nalbant, I·archeş, Poşta, So.rnova, Teliţa.

PLASA ISACCEA: Halabanc:eu.. Hamcearca, lsaccui, comună u,rbană
nereşeclinti:i, reşedinta plăşii, Luncaviţ.a, Meidanchioi, Nicoliţel, Regele Fer-
dinand, Regina Maria. 

PLASA MACJN: Carcaliu, Cerna, Greci, I. Brătianu, Jijila, Măcin,.
comunrY ·urb<mo nere,ţedin(.ă, reşedin/a pUi.şii, Traian, Turcoaia, Văcttreni. 

PI ASA TOPOLOG: Câr,ielari, Di.ieni, Dorobanţu, Făgăraşu-Nou, Mă
purele, l'vlircca-Vodă, Ostrov, Pecineaga, Regina Elisabeta, Sâmbăta-Nouă, 
T0JJOlO{/. '/'Psedillţa plc1şii.. 

' PLASA TULCEA: Agig.hiol, Beş1.epe. Domniţa Maria, Dunăv5ţu-de
J-c:. LaRcăr Catargiu, Mahmudia, Malcoci, Morughiol, Principele Carol, 
Şaria lziol-de-Vale, resedin(a plcYşii, Sarinasuf. , 

PLASA SULINA: Caraonnan, Carmrn Sylva, C A. Rosetti, Chilia
Veche, , Periprava, Sf. Gheorghe, Su lina, conmnţl'i. u,rbană nereşedin til, re
; edi n( a nWşii. 

COMUNE RURALE (73). 

A0·i0·hiol Balabancea, Beidaucl, Beştepe, C. A. Hosetti, Calfa, Ca.reali�, 
Caram;n�hi01: Caraorman, Carmen-Sylva, Cârjelari, Casimcea, Gc\şla, , 
Cataloi, Ceamurile-ele-Jos, Ceamurile-rJe-Sus, Cerna, Chilia-Veche, Ciucu
rova, Corugea, Dăeni, Domniţa. Maria, Dorobanţul, Dunăvăţu-de-Jos, E1ii
sala, Eschi-Haba, Făgăraşul-Nou, Frecăţei, 'G1·eci, 1-lagilar, Hamcearc::t, 
I. Brătianu, Jijila, Jurilofca, Lascăt-Catargiu, Lunca, Lunca.viţa, Măgurele,
l\Iah.muclia, Malcoci, NJeiclanchioi, Mihai-Bravu, M. Kogălniceanu, Mfrcea
Voclă, Morughiol, Nalbant, icoliţt)l, Ostrov, Parcheş, Pecineaga, Pei'iprava,
Poşta, Princinele Carnl, Principele Mihai. Hahman, Regele Ferdinand, Re-
1:!'in.:t Elisabeta, Regina Maria, Sarichioi, Sarighiol-cle-Deal, Sarighiol-de
Vale. Sari'nasul, Sâmbi:ita-Nour1, Sf. Gheorghe, Slava Rusrt, Somova, Teliţa,
Topolog, Traian. Turcoaia, Turda, Văcăreni, Zebil.

SATF.: Balabancea*, Islam Geaferca, Beştepe*, Carasuhat-de-jos, Cara
suh:=tt-de-Sus, C. A. Rosetti*, Cardon, Letea, Calfa', Hamazanchioi, Caraorman•, 
Flm·iile, Jvancea, Litcovul, .Lumina, Roşu, Cai·men-Sylva*, Fântâna-Dulce, 
Mila 23, Principele Ferdinand, Cârjelari*, Ardealul, Casimcea\ Ceauşchiei, 
Răsboeni, Ceamurile-ele-Jos*, Gaugagia, Cerna*, Piatra-Roşie, Chilia-Veche', 
Tatumir, Ciucurova*, A1.magea, Slava Cercheză, Corugea*. MahoTlletcea, 
Domniţa M;:iria*, Ilganii-de-Jos, Pârlita, Romula, Dorobanţul*, Canat Calfa, 
Dunavăţu-de-Jos*, Dunavăţu-de-Sus, Enislava*, Visterna, Eschi-Baba*, Altin 
Tepe, Camena, V. Alex.andri. Geaferca Rusă. Hancearca •, Nifon, I. Bră
tianu:, Paşa-Câşla, Ciatalchioi, Lascăr-Catargiu *, Parclina, Lunca viţa*, Ra
chel, Coiumpunar, Măgurele*. Alba, Meidanchioi•, Mihai-Bravu*. Satu-Nou, 
Congaz, M. Kogălniceanu*. Gl. Draga.lina. Gl. Praporgescu, Mircea-Vodă*, 
�!foru ghiol', Uzlina, albant*, Trestenic. Nicoliţel*. Sarica-Nicoliţeană, Pe
riprava *, Sfiştovca, Ceat. Sf. Gheorghe, Gorgova, Ilganii-de-Sus, Principele· 
Carol, Haiclaru, Rahman*. Iulia, Regele Ferdinand*, încoronarea, Regin::i. 
Maria*, Sabangia. S.arichioi*, Neatârnarea. Sarighiol-de-Deal*, Calica: Sa
righiol-cle-Vale*, Biebugiac, Caraibil, Sarinasuf\' f -fagi-Omer, · S:'îmbăta
Nouit*, :Rasnunar. Slava Rusă*. Uspenia, Mâ.năstirea Celicrlere, Sarica Te
liţeană, Teliţa*, Gura ATmandului, Igliţa, Muntele Carol, Turcoş.ia*, Văcă
reni*, Garvăn. 

NOT_;\: * Acest semn arată, reşedinţa comunei. 
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Judeţul Durostor 

Comuna urbană. reşedinţă·: SILISTRA 

Plăşi . 7 
Com11ne iirba.ne . 3 
Comune ri1.rale . 102 

PLASA ACADANLAR : Acadănlar, reşedinţa 71lăşii, Baharchioi, Ca
racoci, Caralar, Camerler, Ciler, Cirecci, Cfrcovna, Doccealar, F.mirler, 
Hasan-Faca, Omurgea, Ormatic1iini, Rahman-Aşiclar, Siniru-Nou, Sungur

-lar, Su"!.uc'i.uc, Tar-AS'a'n, Uzulchioi. 
PLASA BEIBUNAR: Alfatar, Arabagi, Aratmagea. Beibunar, Cai

narqeana-Mare, reşedin/a plăşii, Cainargeau-Mică, Caraciu-Mare, Chioae
Aidin, Cociular, Dautlar, Echengic, Ghiµrgengic, Pă nclă.cli, Topci. 

PLASA CURT-BUNAR: Acbunar, Avdula, Carageat, Caraantula, Ci
z�'tlgicli, Cw·t-Bunar, reş�dinţa plilşii, Duştubac, Ghiulerchioi, Pirliu-Nou, 
Sahinlar. 

PLASA DOIMUSLAR : Aidemir, Ualabanlar� ,Baltagfo-Nou, Bazir
ghian. Bosna. Caraeschioi, Caraomeru, Cocina. Doimuşlar. reşedinla 11lăşii. 
l)ogrular, Golebina, fiaschioi, Hogeachioi, Iali-Ceatalgea, Popina, Srebârna,
Vetrina.

PLASA SARSANLAR : Arabagila.r. Astvatchioi. Atchioi. Atmageaua
Tă ti'ireasriî. Cadichioi, Ca.racl:\rlar. Cazimlar. Chiose-Abdi, Curt-Palar, Giîr
V'l.n-Cioartt, Masutlar, Pitra.cli, Rahova-de-Jos, Sargilar, Sarsânlar, reşedin/a 
pWşii, Uzunge.-Orman. 

PLASA SJLISTRA : Alrnalău, Ba.buc. Bugeac. Calipetrova, Canlia, 
Caraorman, Carvan, Coslugea. Cuingiuc, Esecbioi, Gârliţa, Lipniţa, Ostrot', 
romiinc'i, nrbanr1 nP.reşedin/ă, reşedinto plăsii. Satul-Nou. 

PLASA TURTUCAIA: J\hmatlar. Antimova. Relica, Covangih1r, Cu
suiu-clin-Vale, Daidâr, Denizler. Engechioi. Mesim-Mahle. Satu-Vechiu. Se
neva„ Turcşm-U, Turtucaia, comit.nit ttrbană nereşedin(ă, reşedinţa plăşii, 
Vischioi. · 

COMUNE RQRJ\L E (102) 

Araclânl::i.r, Acbunar. Ahmatlar. Aiclernir. Alfatar. Almalău. Antimova . 
. \ra.bagi, Ar:oibagilar. Aratrnal!e::t. Astva.tchioi. Atrhioi. Atma1rnaua Tătă
rească, Avdula, Babuc, Haharchioi, Balabanlar, Baltagiu-Nou. �azirg-hianu. 
Bei-Bunar, Belica, Basna. Bugeac. Cadichioi. Cainarireaua-Mare Cainar
geaua-Mică, Calipetrova. Camerier, Ca.nlia. Caracoci, Caraciu-Mare. Cara
rli\rla.t·, Caraesichioi. Carageat, Caraomur. Caraorman. Caraantula. Carab.r, 
Carvan, Cazimla).', Câzălgicli, Chiose-Abdi, Chiose-Aidin, Ciler, Cirecci, Cir
covna., Cocina, Cociular, Coslugea, Covangilar, Cuiugiuc, Curt-Bunar, Curt
Palm·, Cusuiu-clin-Vale, Daidc\r, Dautlar, Denizler, Doccelar, Dogrular, Dol
muşlar, Duştubac, Echengic, Emirler, Engechioi, Ese'chioi, Garviin-Cioara, 
Garliţa, Ghiulerchi>oi, Ghiurghengic, Gobelina, Hasan�Facc\, Haschioi, Ho
geachioi, Iali-C�atalgea, Lipniţa, Mesim-Mahle, Masutlar, Omurgea, Orman
chioi, PâncUcli, Pirliu-:Nou, Pitracli, Popina, RahmanaAsiclar,. Rahova-.d0-
Jos, Sargilar, Sars„lnlar, Satu-Nou, Satu-Vechiu, Senova, Siniru-Nou, .Sre
hărna, Suiuciuc, Sungurlar, Şallţnlar, Topci, Turcşmil, Ţar-Asan, Uzulrhioi, 
Uzunge-Orrnan, Vetrina, Viscbioi. 

SATE: Ahmatlar', Saliher, Aiclemir•, Ti:ită l'iţa, Antimova, Sarighiol •, .\
rabagi ·, Sarnebi-1 u rtlu s, Arabagil ar·, Chema) chioi, Atchioi •, Serm a:rrchioi, 
Batwrrhioi ', Beilerchioi, Sucuiugiuc, Balabanlar', Cai-avelichioi, Aiclogclu . 
Bazit'ghianu ·, Caibular, Cainargeaua-Mare', Haclt\T-Celebi, Cainargeaua-
1\-lid •, Zarnici, Aiva tchioi, Avdular, Camerler*, Damatlas, Canlia ', Pdrjo::tia. 

NUT,\ : • ,\cest semn arati:'L 1:eşeclinţa comunei. 
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Caraciu-Mare', Caraciu-Mic, Caradârlar•, Ce.auş-Mahle, Deli-Iuzuflar, Ca
rageat •. Soiacli, Caraomur•, Golebina-Ceatalgea, Sune ci, Brâcima, Brâcima
Nouă, Caraorman •, Acbunaru-Mic, Caraaptula •, Cdgeolar, Caralar·, Taba
clar, Carvan-Mare •, Carvan-Mic, Velichioi, Câzălgicli •, .Paşabală, Sougiac, 
Chiose-Aidin*, Chiutuclia, Cranova, Câzâlburum, Ciler·, Cirecci*, Dorutlar;. 
Tbraim-Mahle, Cazemir, Cocina•, ,Covangilar*, Hagi-Faclar, Coiumluchioi, 
Curt-Bunar•, Otulgea, Canipe, Curt-Pa.lar·, Mesimler, Cusuiu-din-Vale*,. 
Spanciova, Daidâr', Meşe-Mahle, Cairac, D1,1.utlar*, Cherimler, Doccelar', 
Suvapl&cu-Nou, Capacli, Doimuşlar*, Cavurga, Coci_umar, Duştubac*, Chi
u.iraşâc, Echengic*, Cufalcealar, De,re-Mahle, Emir Ier*, Cenacciler, Enge
chioi*, Galiţa, Gârliţa•, Alifacă, Ghiurghengic', Atmagea, Gobelina*, Has
ch10i *, Saralar, Hogeachioi*, Papuccilar, Caramehmetler, Mesim-Mahle', 
Daulgilar, Hagiolar, Masutlar*, Omurgea*, Selghi-Bugeac, Tasle-Mahle, 
Samalar, Olucli, Pândâcli*, Pirli-Giami-Mahle, Pirliu-Nou•, Pirlichioi, Pirli' 
Dogilar, Emirchioi, Pitracli*, Aşa-Mahle, Musular, Orta-Mahle, Rahman
Aşiclar*, Cufalcea, Sargilar•, Orozlar, Sarsânlar*, Senova •, Siahlar, Checi
ler-Mable, Sin iru-Nou*, Caraiamurla1:, Duraclar, Suiuciuc*, Tocmachioi, 
Tar-Asan *, Seid-Ali-Facâ, Uzulchioi •, Cusuiu-Turcesc, Uzunge-Orman •. 

Judeţul Caliacra 

Comuna urbană reşedinţă: BALCJC 

Plăşi . 6 
Com11ne u

1
1iane . • 1

Comune rurale 8/

PLASA BAZARGIC: .Arnăut-Cuilis, Arabagi, Alciu-Ma.re, Bazargi,:,.
,·omimc'l 11rbardi. nereşedinţă, reşedinţa piăşii, Bogdanova, Bucurtmi, Cara
murat, Ciamurlia, Cadievo, Ezibeiu, Ghelengic, Ilanlâc, Opancea, Suiuciuc. 

PLASA CAV ARN.A: Caramanlâ, Caracaschioi. Carapcea, Cavarna,
r-omună 1ffbană neri!'şedinţă, reşedinţa plăşii, Gargalâc, Ghiorman, Ghiare,
Ghiaur-Suiuciuc, lazagilar, Mihăileni, Pădureni, Satlămuş, Stânca, Sabla.

PLASA SF. DUMITRU: Arman, Bejenari, Ceair, Casin, reşedinţa
71lăşii, Duranlar, Durgut Calfa, lsmail, Perifacâ, Preselinţi, Prisecani, Ro-
�wjina, Siracova, Spasova, Vasileva. 

PLASA PERIŞ: Alexandria, Azaplar, Armutli, reşedinţa plăşii, Ba
raclar, Carali, Cămilaru, Duraşi, Eselli, Hasi hioseler, Harcla1i, Musubeiu, 
Nadejda, Frâul Carrei, Stâna Cadânei. 

PLASA STEJARUL: Bairambunar, Carasular, Cocargea, Enigea, 
Ecbjscea, Fândâclâ, Kili-Kacli, Mansurova, Nastradin, Stejarul, reşedinţa·
71/.ăşii, �ahângi, Trurcilar, Viişoara, Vladimireşti. 

PLASA VUL TURESTI : Aiorman, Balagea, Ceairlighiol, Ceata.Iar, 
Chioseler. Cuiungiuc, Dropia, Ecrene, Irigea, Rasoviceni, Teke, Vânători,· 
Vu./,lurcşti,, reşedi.nţa plăşii. 1 

COMUNE RURALE (81) 

. Aiorman, Alexandria, Alciu-11are, Arabagi, Arman, Armutli, Arnăut.-
Cuius, Azaplar, Rairam-Bunar, Balagea, Bara.clar, Bejenari, Bogdanova, 
JJucureni. Cadievo, Caracaschioi, Carali, Cararnanlâ, Carapcea, Caramu
rat, Carasular, Caşirn, Cămilaru, Ceair, Ceairlighiol, Ceamurlia, Ceatalar,. 
Chioseler, Cocargea, Cuiungiuc, Dropia, Durgut-Calfa, Duranlar, Durasi, 
Echiscea, Enigea, Ecrene, Esetli, Ezibei, Fândâclâ, Gargalâc, Ghelengic, 
Ghiaur-Suiuciuc,' Ghiare, Ghiorman, Haradali, · I -Iasi-Kioseler, Iazagilar; 
Jlanl.âc, Irigea, lsmail, Kili-Kadi, Mansurova, Mihăileni, Musubei, Nastra--. 
din, NădeJde, Opancea, Pădureni, Pârâul-Cap;rei, Perifacâ, ]?reselinţi„ Pri
!":Î.cani, Rasovice.ni, Rogojina, Sabla, Satlămuş, Siracova, Spl'lsova, Stâna-

NOTA: *Acest semn arată reşedinţa comunei. 
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Cadânei, Stânca, Stejarul, Suiuciuc, ,Şahângi, Teche, Trupcilar, Vasileva, 
Vânători, Viişoara, Vladimireşti, Vultureşti. . . · SATE: Aiorman, Curugiachioi, Istac,cilar, Aliciu-Mare•, Enicler; Velifacâ,
Arabagi • Ceacâr cea, Osrnan,FaGâ, Arman•, Caragaci, Ciufut-Cuius, Gara 
Arman Îiasarlâc, Nebi-Cuius, Arrnutli •, Paragic, Arnăut-Cuius•, Enimahle, 
Baira�-Bunar•, Ceair-Mahle, Kesedgic, Murzuc, Regep Cuius, Balagea •, 
Sahinlar, Bejenari•, Siminova, Bogdanova\ Valali, Aidânciufu, Baş Bunar, 
Bucureni•, Caracurt, Arnăutla:u, Caraschioi•, Iuzghiubeulâc, Bogdali, ci:
rall •, Calaigidere, Cararnanlâ •, Chiramet, Cararnurat, Haşamdede, Sari
mamut ·, Carasular•, Chiringi,, Denicler, Cradururnuş, Casim Gara, Casim 
Sat·, 'Cioban Cuius, Liliacova, Mangilar; Marnucichloi, Pisarava, Camilar.u •, 
Hagirhini, Ciair-Artnan', Gara Ciair, Gherzalar, Sal-aman,. Caraiapular, 
Ceatrlighiol', Sususchioi, Ceamurlia•, Ceamurlia-Mare, Cearnurlia-Mică, 
Ceatalar•, Ciucurova, Alciu-Mic, Chioseler', Toccilar, ·cocargea•, Ergi, Cu
ilmgiuc\ Must.afa Bej.Ier, Tulugea, Carabeichioi, Dropia, Reziler, Târnovca•, 
Durgut-Calfa •, Malânova, IurghiciclE/r, Calfachioi, Duranlar\ Iaplagea, Ţar 
Boris, Durasi•, Enigea Haidar, Covanlâc, Enigea•, Ecrene*, Gheiceler, Bog
dali-Ceamurli, Durbali, Esetli', Caralez, Ezibei•, Bazaurturile, Fândâclâ', 
-Seidalâ, Chioluc, Elibei, Gargalâc*, Nazuf-Paşa, Cabaşacal, Chiopeler, Chio�
tecceJer, Ghelengic*, Caranasuf, Caralar, Ghiorrnan\ Aptat, Hardali", Hagi 
Duntitru, Iazagilar•, Racovschi, Sarirneşte, Curumahle, 'Embiernahle, Ilanlâc 
0rlova, Geaferli-Iuciorman, Irigea *, Selim-Cuius, Bilo, 'Ismail •, Sarimeşe, 
Ali-Anife, Mansurova•, Malcoci, Mihăileni•, Suiciucul Turcesc, Ciflic, Mu
subei•, Poreaz, Carasinan, l'h.1.stradin\ Ghiurghenli, Nădejde', Carabaşlâ, 
Noul-Botievo, Opancea\. Sarigea, Semizalâ, Pârâul-Caprei, Ters-Cindu, 
Hararnalâc, Hagiligichioi, Perifacâ•, Gorţţa, Malinova, Preselinţi*, Aidân
bei, Casapli, Melecler, Prisăcani*, Uzlari, Aiorrnan, Rasoviceni*, Tartarnuş, 
Cernauc, Predel, Rogojina•, Crusova, Sernino, Siracova• I Velicova, Spa
sova \ Vicevo, Calâcichioi, Stânca•, Surtuchioi, Conac, Conac-Cuiungiuc, 
Ezărdgea; Stejarul\ Mursalc;hioi, Şahângi•, Sernebi, Alaclisi, Evecler, Te
che•, 0murfacâ, Trupcilar\ Călina, Ionuşcilar, Sredina, Vasileva', Carai-
1:ialar, Viişoara•, Serdiment, Vladimireşti•, Cuiuchioi, Hamzalar, Idriscu
ius, Mumei!, Suliman Facâ, Veischioi, Vultureşti. 

Istoricul ·Presei Dobrogene 

·ALATIMA DOB:R0GEI, Galaţi, 12 Iun. 1897--1 Iunie 1898, săptămânal.
Director: Petru Georgeseu. Il1fr··m 1,n au r,.părm 18 numere. 

AUHORA, c,m�tanta. 4 Sept. 1894-18 Mai 1895. Director: Pericle 
Constant.meE<cu. 1 pe săptămână. 

BUCIUMUL DOBROGEI, Constanţa, organul intereselor româneşti din 
dreapta Duni'ir.ei, 27 Februarie - 2 Martie 1900.' 2 ori pe săptămână. 

BULEŢINUL CA.:vIEJ\:El DE .COMERŢ ŞI INDUSTRIE, Constanţa. 
Ian. 1891 (r.ontinuăj.' 

<::ENTRUL D0BROGE.r, Babadag. 8 Iunie - 2Ş Noembrie 1898. 1 pe 
săpt. Tip. n. Nir.olaescu, Constanţa. 

CHARK, Constanta. 19 Oct. 1896-10 Ian. 1897. 19 numere. Dir.: E. 
Kemal Bey. 

CIAL1�APA, ziar um01·istic, Constanţa. 15 Mart.- 5 Apr. 1899. Săp
tămânal. 

C<...,L:r--:ICUL HORA, revistă literară-ştiinţifică, Tulcea_ 15 Febr. 1906 
(contilrn1i). 0 

COLNICUL BOµ_A, 1e\ista corp. didactic primar din jud. Tulcea. 
Cerna. Mai Hl03. 

· C0LU�NA OVIDIU, C.onstanţa. 4 Iulie - 1 Aug. 1896. 1 pe săpt.
Director: Al. Malcoci-Potrescu. , 

CONSTANŢA, Constanţa. 19, Dec. 1891-7 Martie 1904. Delai 30 Mai 
1803- 1895 director: Petre Grigorescu. Ziar săptămânal. 

' ' 
NOTA: *!Acest semn arată reşedinţl;I, comunei . 
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CULTUHA, revistă literară, ştiinţifică, clobrog'M.nă, Constanţa. 1 Febt·. 
J905-1 Febr. 190(-i. 

CL'HIERUL DOBROGEI, organ supt. incleperident al intereselor Do 
lin gei, Tulcea. Iart.-Sept. 1905. 1 pe săpt. 

CUVA�TUL, zia_r dobrogean, Constanta. 18 Dec. 1905. 1 pe săpt. 
DACIA, Constanta, ziar. 1 -pe săptămână. 1914. 
DELTA. ':t'ulcea. Febru. ?-1885. 

, DE�TF.PTAREA DOBROGEI, ziar săpt. Tulcea. Noembrie 1892-Iu
lie 1893. · 

DOBROGEA, Tulcea. 16 Noemb. 190--26 Oct. 1906. 1 pe săpt. Director: 
Petru Georgescu. 

DOBROGEA. organ ul proprietarilor, agricultorilor şi economilor de 
vite. Constanţa 1886 (?) - 1889. 

DORROGEi\. ECONOMICA, pub. bimensuală. Tulcea. 1 Iulie �7 
August Hl06. 

DORROGF.A JUNA, organ al tinerimei dobrogene. Constanţa. Direc
t_0r : Cr,m·t. N. Sarry. Apare dela 12 Dec. Hl04. 

DO!1ROGF.A LIBERALA, organ naţional-liberal. Tulcea. Apa1·e dela 
2'� Dec. 1905. 1 pe siipt. Cel dintâi director : Sebastian Teodorescu. 

DREPTUL DOBROGEI, organ al intereselor generale ale Dobrogei. 
Constanţa. 12 Martie - 23 Iunie 1902. 1 pe săpt. 

DREPTURILE DOBROGEI. Constanţa. fi. Apr. - 23 Iunie 1902. 
DTINARF.A DE JOS, Tulcea. 22 Dec. 1884-12 Ian. 1886; clrla Oct. 

î S91-Fob1:. 1892 şi dela 1 Ian. 1897 - 26 Aprilie 1898. La apariţie direct-Jl': 
N. S. ];laboeanu. 

ECIJ OUL AGRICUL TUBEI. Revistă agricoUi. Constanţa. 3 :Mai --
7 Iunie 1898. Dir.: S. Petrescu. 

ECOUL DOBROGEI. Tulcea. 6 lVIai 1882- Julie 1883. 1 pe si'tpt. Red.: 
V. RănişteamJ.

FARUL, organ al intereselor Dobrogei. Constanţa. 19 Oct. 1903 -;-
19 Dec. 190-L 1 pe săpt. 

FARUL CONSTANTEI. Consta11ţa. La 12 Mai 1880 a apărut sub titlul 
ele „ziar oficial al jud. Constanţa". 

FURKlCA, num:.1r festiv unic al corporaţiei în fer şi metale din 
Constanta. Con::;tanta. net. 1903. 

GAZETA CONSTA 'ŢEL Constanţa. 1\ug.--Sept. 1882. Se Lipărea ]a 
Galaţi ele 3 pe săpt. 

GAZETA DOBROGEI. Constanta. 1 Sept. 188S-10 Aprilie 1891-. De 2 
ori 1�e săpt. Apelul-prngram clin primul număr a fost publicat în 1·omtic 
neşte şi în turceşte. 

G;\ZF.TA SO'LDATULUI, revisti't militară enciclopecliciî. Tulcea. 7 A
.prilie 1899. De 3 ori pe lună. 

GAZETA SULl?\'El, ziar al intel'eselor locale. Sulina 15 Mart. --- 1 
:\[ai 1906. 2 ori pe lun5. 

r,AZFTA TULCEI. Tulcea. Sept. 1889 - Apr. '1890. In 1890 Clir. Dr. D. 
:'daniceu. 

GAZETA TULCEI, ziar conservator. Tulcea. 1 Ap1·. 1905- 4 1-\pi'ilie 
1906. 1 pe săpt. 

fSTHUL, ziar politic, financiar, ştiinţific şi liternr. Tulcea. 11 Ian. 
1898 '- 22 FelJr. HJOl. 2 pe săpt. Dela 1900 (12 Oct.) ,,organ al partidului na
riomi.list". Dela 30 Ap1·ilie 1898 dir. Ioan Răsvani. 

:MA.I-1:\'IUDIA, .Mahmudia. Iulie - 1 August 1882. 1 pe supt. 
10 MAI 1902. Număr festiv apărnt cu prilejul ani'-_'.ersării a 25 ani llela 

l'i:izboiul independentei. 
:\1ARINA, ziar al marinei militare, comercfole şi de pliîcere·. Con

stanţa. 3 Aug. - 1 Koernb. 1897. După aceea a apărut la Bucureşti pc'rnit 
la, August '1898. 

:VIETEORUL. Constanţa. 12/2-1- Oct 1898. 1 te săpt. 
:\IO�JTORUL .TUD. TULCF.A. Tulcea. 17 Ian.,- 25 Dec. 189tl-. 1 pe supt. 
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MONITOR UL JUD. TULCEA. Ziar oficial ele publicaţi uni. Tulcea. 10 
ept. 1906. Apa.re ele 3 ori pe lună. 

MONITORUL JUDEŢULUI .::iI COi\'lUNEI Tl!LCEA. Tulcea. 1 Ian.-
1 Iulie 1886. 1 pe săpt. 

MONITORUL OFICIAL AL COi\�UNEI URBA E CONSTANŢA. Con
�tanta. 16 Mai 18!:l9-- 30 Martie 1905. 1 pe sttpt. 

NOUA REVISTA A DOBROGEI, agricolă, economică, industrială :$i 
ştiinţifică. Constanţa. 15 :Noembrie 1901-- Sent. 1902. 1 pe l4nă. 

Comitt:'tul de redacţie: I. M. Popescu (Meheclinţanu), T. Niculescu-Ka
nara, S. Mărcoiu, C. C0rnescu, C. -Tunariu, pr. T. Georgescu şi Romulus 
Seişanu. 

OHD[NEA, seria IT, Jf> Auir. - 17 Oct. 1906. Pc\nă la 16 Decembrie 
1902 a :nii:\rut la Craiova. Dir. : Const. C. Zamfiro!. 

OVIDIU. Prima rrvistă lilerară dobror,eană. Constanţa. 15 Sept. 1:\98 
- 1 Febr. 1900 şi seria II, 1 Martie 1902 - Sept. 1906. 2 ori pe lună. Director:

Petru V11lcan. Dela 1 Mart.ie 1902 a apărut o dată pe lună.
PARAPONISITUL, zia1· umol"istic. Tulcea. ? - 16 Mart. 1897. 1 pe 

săvt. Dir.: V. Ri:iducănescu. 
PATl:HA, orfrnn independent al intereselor. clobrogene. Tulcea. 20 Ia:1 

:?O Mart.ie 1898. 1 pe săpt. 
PL RC.AM. Constanţa. Număl' unic publicat ele nişte .emigranţi evrei. 

Iunie 1900. 
RAV AŞUL :NOSTRU1 l'evistii po11nrană 1unarit. Dobromil"-Constanţa. 

15 Iulie 1906. (Continuă). 
RE;VISTA. Tulcea. 15 Sept. - 15 Oct. 1883 şi Ian. - 1 Iulie 1881'. 2 ori 

pe lună. Dii-.: V. Pol'eanu. Dela Ian. 188ft: ,.Ifrllisla corpului cliclaclic rurc:l 
din jlld. Tulcea. 

REVIST tl. L!TEHARA-ŞTIINŢIFICA „COLXICUL HORA". Tulcei.. 
15 Febr. 1906. (Continuă). 

ROM.ANIA THANSDUN A REA:1\ A. -Tulcra. 31 August 1880 Mttl 
18 1. 2 ori ne st't nt. 

SANITARUL. Tulcea. 1 August 1905. Dela 10 Iulie - 10 Sept. 190-l
a apifrut la Ploeşti. 

SANTINELA. ziar independent. Tulcea. 8 1'fartie 1908. 
SEDAKAT (tm-cesc-) Kustenclje (Constanţa). 20 iVfai - 15 Sept. 1897. 

1 pe siiptămtî.ni\. 
SF.NTlNF.LA DOBROGEI. Constanţ.a. 17 A1Jrilie 1894-18 Februarie 

189G. 1 re săpti:imană. 
'3TFAUA CON�TA)l"TET. ziar rnm,rn hebdomadar. Constanţa. 14 

Oct. Hl01- ?O Oct. 1!)02. A apărnt a;poi la Bucureşti dela 3 Xoembrie 1902 şi 
clela 1cl i\fartie 1905 - Vi Ianuarie 1906 si iar::tşi la Constanţa, la 16 
FelJi-ual'ie 1906. 

STRA.UA DOBROGrn. Foaia intereselor locale. Tulcea. 22 l[anuarie 
1879 - Februai-ie 1891. 1 pe săpt. 

STRAJA TULCF.I, gazrta intereselor locale. Tulcea. 1 Ianuarie 1893 -
H Ianuarit? 1900. 

TOMJS, rt?vistă litei-a.ră-ştiinţ.iftc{t, dobroge;rnă. Constanţ.a. 10-26 Iun. 
1899. 2 ori JW lună. Dic.: C. P. Demetrescu. Prim-redactor: I. N. Enciulescu. 

THIBT.JNA DOBHOGEl. Gazetă săptăml-'inală. Constanţa. 2 Oct. 1905. 
TULCEA. Tulcea. 1 Aug. 1883::--20 i\Iartie 1886. 2 ori pe sitpttLm,i.nă. 
VAL TER i\1A RACINEANU, revistii militarfi enciclopeclică. Tulcea? 

1\pr-. - 27 Apl"ilie 1R99. 3 ori pr lună. 
VIITORUL CONSTAXTEI. Constanţa. 6 Februarie-30 Aprilie 1900. 

1 pe si:'q,tumii.nă. 
·v11TOHUL DOBHOGEI, ziar conser--var.or. Tulcea 29 Octomb1'ie 1D06-

26 Februa1·ie 1907. 
VlITORtfL TULCEI. Tulcea. 1 Iulie - 10 Octombrie 1902. 1 ]le săpt 
VOCEA DOBROGEI, organ al inte1·eselor 1rnnernle ale Dobrogei. Con 

stanţ.a. 1 fan. - Oct. 1891. 1 pe săpt. Dit-.: Peticles P. Constantzi::tnu. 
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VOCEA DOBROGEI, ziar al intE\reselor locale. Tuloea. _21 Septembrie-
1:2 Octombrie 1897. A apărut. apoi la Galaţi şf iarăşi la Tulcea dela 14, 
Ianuarie - 22 Decembrie 1898. 1 pe săpt. 

VIITORUL DOBROGEI, ziar politic, literar şi comercial. ·Tulcea. Iulie. 
1809. ·2 ori pe lună. Dir.: Nicu I. Alexandrescu. 

POLE. :revistă literară, scrisă în limba bulgară. Bazargic. (După. 1919) 
COASTA _DE ARGINT, publicaţiune periodică redactată jumătate lim

ba română, jumătate în limba hulgară .. (după 1919). 
ANALELE DOBROGEI, revistă Cernăuţi. 
VIAŢA DOBROGEANA, revistă culturală-lunară. N. 1. 1 Febr. 19()7_ 

Constanta. Redactori: Dan Alecu, Al. Şteflea şi P. Theodoru. 
DOBROGEA E.CON.O1\_'.IICA, revistă lunară N. 1. 1921. Constanta .. 

Bl�LIOGRAFIE. - CARTOGRAFIE

(Vezi pag. 52, 53, 54, 87 şi 88). 
CAMILLE ALLARD, dr. Souvenirs d'Orient, la Bulgarie orientale. 
V. ANGELESCO, Etude sur la Dobroudja (these de doctorat), Paris,.

1907. 
V. ANDRONESCU, Condiţiuni iiitorice şi numele de Dobrogea, 1901 ..

Cori.s.tanţa. _ ' ' 
VASILE ALECSANDRI, Poesii populare. 
ARRIANUS, Anab. I. 
AS8OCIATION BULGARE POUR LA PAl:X• ET LA SOC. DES NA-

TIONK Les Minorites bultares dans la Dobroudja ,du Sud. Sofia, 1928. 
TEOHAHI ANTONESCU, Le T.rophee d'Adamclissi. Iassy, 1905. 
ACTA S,ANCTORUM, Ed. 1867. 
C. -ATJNER, Dobrogea. Art. în „Dict. d'arh. chret.", a lui D. Cabrol.
GF.NERAL M. ASLAN, Turtucaia, studiu strategic, Bucureşti,. 1921.
AL. P. ARBORE, Cotul Bugeacului: o încercare de reconstituire istorică.

a unui .ţ.i.nut de hotar dobrogean. Rev. Anal. Dobrogei, 1921.-Colouiile germa
ne clin Ra�arabia şi din Dobrogea. Ibid. 1921.-Câteva însemnări etnografice 
asupra Dobrogei din EV1ul de mijloc: Raguzanii. Ibid. 1923.-Câteva_însemnări. 
asupra Cerchezilor, Grecilor şi Arabilor din Dobrog-ea, Ibid. 1923. ·- De· 
vorbă cu ţăranii dobrogerii. Ibid. 1@24. - Din etnografia Dobrogei. Ibid. 1924. 

I. ANDRIEŞESCU. Dela Preistorie la Evul Mediu. Bucureşti, 192-i.
E. APPEL, Quibus de cansis Ovidius· ab Augusto relegatus sit. Dis.

Leipzig, 1872. 
ADOLPHE BLANQUI, Voyage en Bulgarie pendant l'annee„ 18�1. -

Raport sur l'etat social des pop. de la Turquie d'Europe. 
DR AMI l3OUE, La Turquie d'Europe ou obs1irvations, sur la Geo

graphie, la Geologie, l'Histoire naturelle, la statistique, Ies Moeurs, !Ies 
Coutumeş, l'Archeologie, le Commer<;e, Ies Gouvernements divers, le Clerge. 
l'Histoire politique et l'etat politique de cet empire. P. 1840. 4 vol. 8. 2247' 

]). 1 carte gfographiq. 
Autorul recunoaşte în „Autobiographie · der Docteur medecin Am:

Bov,e", Vienne, Novembre 1879, că „Le Dobroutscha et le Rhodope pres
qu'entier me resterent inconnus". (p. VI). 

- Recueil d'Itineraires dans la Turqu.ie d'Europe. Vienne, 1854 2 vols ..
8 697 p. publie ,par l'Acad. d. Se. de Vienne. 

- Sur 1es limites des pr,ovinces de la Turquie d'Europe 1863.
- Vue retrospective sur la Turquie d'Europe de 1840 et 1824, 18_69 .

. - Sur la Geographie pshysigue et d'Hydrographie dela Turquie d'Eu
rope, 1870. 

TEODOR T. BURADA. O 'călătorie în Dobrogea, Iaşi, 1880. 
N. BLAREMBRRG. România şi resbelul actual, sau Guvernanţiî şf

guvernaţii, Bucureşti, 1878. · ' 
CAROL BLUM

_. 
Cauzele relegării poetului roman P. Ovidius Naso Iar; 

Tomis, Cernăuţi, 1928. 
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BALT ASSARIS WAL THERI, Brevis et. vera Descriptio Rerum ab 
Illust, etc. 1599. Gorlicii. 

H. G. WELLS, Esquise de l'Histoire Universelle, trad. fr. de Ecl. Guyot. 
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ZOSSIM, ed. Mendelsohn I. 
KR. IT. ZAMBACIAN, Portul Consta.nţa şi România Mare. Rev. Ana

lele Dobrogei, 1920. - Activitatea portului Constanţa in 1922. Ibid. 1923. 
ZACHARESCU MARIA, Legiunile XII Gemina şi II Macedonia •cu 

isoria municipiilor Apulum şi Troesmis. Teză. pentru licenţă.. Bucureşti, 1833. 
N. IOHGA, I. N. ROMAN, Dr. N. SADOVEANU, AL. LAPEDATU, G.

MUBGOC.I, G. VALSAN şi C. BRATESCU, La Dobrogea Roumaine, Buca-
rest, 191!). 

STUDII, lNFOHMAŢIUNI ŞI HARŢ! RELATIVE LA DUNAREA DE JO::;, 
DELTA DU�A.HII ţl A LACUlULOH DIN DOBHOGEA. 

W. ERNST hLEERMANN, a călătorit r,e Dunăre până la Chilia. El a
1mblicat impresiile sale de călătorie, în 1773, sub titlul : ,,Reisen von Wien 

iiber Belgrod bis Kilianol'a, durch die Butschiack-Tnrtarey uber l{avschan, 
Bender, d1lrch die Nogewe Tarlarey .in die Cl"imm, demn von J(affa -nach 
J(orista·nti-11opel, nach. Smirna imd d·urch den Archi-pelagiis nach Triest ·und 
'\,Ficn, in efori JahrPn 1768, 1769 und 1770. Wien, Ghelen, 1773. 

El pret'inde că este primul german, care. a ccHătorit pe D11năre dela 
Viena pană la Ma.rea Neagră 1).

Harta căJ)ilamilui uiistriac L. D. REDANGE, care a fost însărcinat să 
exploreze braţul Chilia şi ţărmurile mirei Negre până la Akerman (Cetatea 
Albă). Această călătorie a Hicut-o Hedange, in 1783. (,,Plan Des Donau 
stromhs ·von Gallaz bis an das schwar.e Meer iind von dannen bis Aker
man"). 

Harta l11i TANFERER, gravată. la Viena în 1789. Ediţia a II-a are şi o
descriere. · 

Harta a·uslrirU"ului LAUl'ERER a Duniirei ele jos cu o descriere, apă
rută. în 1782 

Titiul hrtrtii este: ,,Plan des Donau Slroms ·von Ruszvg bis Sulina 
an dem Schvarzer Meer, ·init a.llen seinen Inseln, Sandbănken, Mii.hlen, Stein
kliŢ>pen, Wiirbeln, und [[ntiefen, nebst denen daran grănzeden verschieden,•n 
U fern 1m<l Ortscha.ften, vnd rnit allen sich dahin engiessenden Fliissen untl 
Bcich,:n. Auf (!eno-mmen l/.iirch den Haiiptmann Lauterer, bei der im Jahr 
1782 mil de1n er.Hen W'illeshofischen Handlungsverrnch von Wien bis Gh�r
son gemachten Reise". - Originalul se păstrează in Arhiva Războiului din 
Viena sub No. B III b. 32. 

Cornmenlaire s·11r l'Atlas de l'e1npire otloman etc. par L. I'lee, 18i6.
Paris. · 

. 
Atlas: Planche I-re, Planches II et III, Pl'lnchE>s V. 
Carte recluile dti coiirs du Danvbe di? ·la nţer Noire etc. Viena. 18At 

(Colecţia Acad. Rom. IV. 238). 
E. T AITBOUT DE MARIGNY. Portulan de la Mer Noire et de la Mer

d'Azov. 183Q. Atlas, --· Hydrogra1)hie de la Mer Noil'e. Triest. 1856. 
COTIRl�AHD, Guhide maritime et strategique dans la Mer Noire, Pa

ris 1854. 
T. SPTIATT, RapQrls on the com11a 1·alire condilions of the branches of

lhe Damlbe, Leipzig, 1857. 
SIR CHAHLES HARTLEY, Rapport sur l'Amelio1:ation de la Naviga-

1) In ediţia lucrtirei citate, a1 ărut.ii la Praga p. 347.
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bilite du Bas Dan11,be. Galatz le 17 Oct. 185î. D"sctiption of the Delta of lho;)
Danube and of the wurlis, recentiy executed· at the S1.1,lina Mouth, London 
1862. XXI vol. publ. of the Inst. of civil Eng. 34 p. with 5 plates. 

PALEOCAPA. Memoire hyclrographiqne rnr Ies bovches du Danube.
Paris 1858. 

Mappa d'avisq delle bocche clcl JJam1bio alia scale di 1 a 208.000 ap
pros. Torino il 2 Juglio. 1858. 

E. ENGELHARDT. Etudes sur Ies embouchures clu Danube. 1862. Ga
latz Voyage arch. et geogr. dans la reg. du Bas-Danube. Rev. arch. fr., 1868. 

COMISIUNEA EUROPEANA A DUNARII, Atlas, 1870-71. Harta Del
tei Dunării. 1886. - Harta e·urei Sulina. 1928. Diverse memorii din 1867, 
1888, 1890. 

"K. MUSZINSKI. Die Regulierung der Sulina etc. Wien 1876. 
ERNEST DESJARDINS. Raport adresat Corn. Soc. de geogr. franceze, 

relativ la studiile porturilor Dunărei la M. Neagră. :\fonit. Of. 1867. - Rh6ne· 
et Danube. Paris, 18'70. Embouchures du Danube. - Voyage archeologique 
et geogray.:hique dans la region du Bas-Danube. (Revue arch. fr.) 1868. -
Projet de canalisation du Bas-Danube. Paris 1870. 

L. BONTOUX, Le Dfinul;)e.
Danvbe (Carte du ... ) et .de ses embrachements enlre Braila el la mer

levee en 1870:._1871 par Robert .Hansford arpentem· ele la comrnission euro
peenne du Danube et Charles_Kuhl, ing. civil sous la direction de sir Charles 

A. Hartley, ing. en chef, scala 1 : 72.231.
EDWAl:W STANFOHD, Carte Ethnographique ele la Turquie- d'Europe 

et de la Grece. Londra. 1876. Traci. franc. Dentu. 1877. 
AHMAND LEVY. La Roumanie et la liberte du Danube. 1883. 
AL. FR. HEKSCH. Cuiele illustre sur le Danube ele Ratisbonne a Sou

line. Vienne. 1883. Le Danube ele sa som;ce jusqu'a son embouchure. Wien. 
I. SCLIA, Delta Dunării din·punctul de vedere al înlesnirii pescuitu

lui. BuLMin. Dom. Bucure�ti, 1901. 
CH; L. KDHL. 1'he Sulina Moulh of the Danube. Proced. Civil. Enge

neers. Vol XCI. 1887. 
- The Suli.na Branch o{ lhe Danube. Vol. CV'I. 1890-1891. London.'
- Recent improvements e{f ected ·in the nCl'l,igable condition ·of the S·u-

lina Branch and outlet of the Danube. Glascow. 1901. 
-· VOISIN BEY, Notices sur les tra'IJaux d'amelioration de l'enbou

chure du Danube et du bras de Soulina 1857-1891. Paris, 1893. 
- V. DE RUMMEL. Gurile Chiliei ale fluviului Dunărea. St. Peters

burg, 1898. 
Carte du bras de Soul'ina leve en 1895 par S. Magnussen, aide ing. et 

par E. Henriksen hydrographe sous la direct. de C. Kiihl, ing. Echelle 2.000 
pieds pad pouce. Corn. EuTOp. Dan. 

P. S. CF.HOVICI. Braţul rnsesc al fluviului Dunărea. (Chilia).· Odessa. 
190/�. - .

DR. L. LALOY. L'accroisement du Delta du Danube. ,,Le Geographie".
1908. 

E. rvIONUSSEN. Ridicarea topografica a gurilor Dunării în 1906.
VENI AMIN, SEMENOV. E. Vosporoson a navostanii delty Dunaia. (lz

vestio rouskavo gegraphitscheskavo obstchestva XLIV, 1908). 
N. DOCAN. Exploraţiuni austriace pe Dunăre la sfârşitul veacului al 

XVIII-iea. Anal. Acad. Rom. XXXVI. Mem. secţ. istorice.
DHvUTRIE A. STURDZA. ,,lnsemnătatea lucrărilor comisiunii euro

pene de la gurile Dunârii". Analele Acad. Române. Tom. XXXV. 1913. 
,,Note sur les travavx lechniques de la commission europeenne du Da

nube". 1856-1902. Galatz. 1903. 
C. BRAŢESCU. Ddta Dunării, Buc. 1912. Idem Bul. Soc. Geogr. 1923.

Lacul Mangaha .Bul. Soc. Geogr. Rom. V. 36. 
CEI. DANTIN. Navigaţia pe Dunăre, studiu economic. ,,Le Genie ci

vil". N. 20, 1915, Paris. 
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Cf'L DANTIN. Navigaţia pe Dunăre, ,,Le Genie Civil", Paris 1915. 
G. DF.MOHGNY. La question du Damil,e. Paris.

GR. ANTIPA. Lacul Hazim. Buc. 1894. Punerea în valoare a terenuri
lor de inundaţie ale Dunărei. Bucureşti, 1907. Reuiunea inundabili! a Dunii
rei.. Câteva probleme ştiinţifice şi economice privitoare la Delta Dunărei. 
Bul. Acad .. Rom. Tom. XXXVI. Mem. Secţ. Şt. Das Ueberschwemmungsgebiet 
de un.teren Donau., Buc. 1912. Die Biologie des Donaucleitas und des lnundn
tio11sgebietes des unteren Donau. Dunărea şi problem. ei ştiinţifice, econo
mice şi politice. Buc. 1921.. Trei memorii privitoare la ameliorarea regiunii 
inundabile a Duni[rei. Bucureşti. 1913. 

- I. G. VlDHAŞCU. ,,Memoriu relali't' la metodele f.ntrebuinţate la ri
<lir;ările geodezici!; topografice şi hidrografice din Delta Dunitrei. Buc. 1914. 
Gu,ra Sulinl?i şi cdile maritime ale ţării. Bul. Soc. Politechnice, 1924. - Bra
/,ul Chilia, Bul. Soc. Reg. de Geogrfie. T.om. XLII. Buc. 1923.- Deltr;,, D-unărei. 
Bul. A. G. I. R. 1926. - Cana�ul ,.Principele Ferdinand". Rev, Soc. condu'ctp
riior de lucrări publice. Bucureşti, An. X. N. 1. 1915. 

I. LEPŞI, Vdrsta Deltei D1mărei. Analele Dobrogei. An. IV. 1923.
Căp. M. D. IONESCU. Formarea Deltei Dunărei, conferinţă. Bul. Soc. Geo-

grafice Rom. Nr. 1. 1909. Harta istorică _a Deltei Dunărei. 
LT. COMANDOR FUNDAŢEANU PH.EDA. Studii şi lucrări hidrografice 

executatP de Serv. Hidrografic al .Marinei în rngiunea Zibrieni-Oceacof
ulina. HP-vişta Marinei. An. III. 1 . 1. 1928. 

I. C. BAICOIANU, Dunărea. Bucureşti, 1915 .

.. 
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-ER:A.TA ŞI-ADAOS

· · F'ag. 14, rândul -9, Coasta de _Argint, în loc ele Coasta ele Azur.
,, 25, legenda chartei. Oiacomo, · în loc ele Oincomo.
,, _ .62, râncl1.d 23, Conea, în loc de Corne·a. 
,, .:: ·53,--fâiiaul 4, îh loc de «după dr. Antipa», după ing. Viclraşcu.

94, la legenda ilustraţiei, Baudry, în loc de Branly. 
123, rândul 40, «După doui ani căpitanul, mai târziu mareşalul Moltke ... », 

în loc, de «După· do_ui a.ni mareşa'ul Moltkr-... ». 
150, la sfărşitul ultimei note, punct în loc"_cle două -pu'ncte. 

,, . 152, rândul penultim, du rnois în loc de «dum 'ois>r-
153, rândul 3, Kira!, în loc de Kival; rândul 28, in, în ioc de «du». 
170, nota 3, «Voyage agricole dans ... », în l�c de «V.oyage dans ... » 
177, rândul. 30, Bletoser kovisch, îri loc de Bieloser kovisch. 

,, 1E9, rândul 44, Dauluchfoi, în loc de Danluchioi. 
,, Hl0, rândul 38, primi, în loc de prim. 
,, 193, rândul 12, anul 1894, în loc 1881. 
,, .194, rândul 24, «Comune.>, în. loc de Comună. 
„ 199, rândul 3, «O parte din populaţia n)aliornedană», în: loc de «O 

parte din popula1ia turcească .. » 
11 

220
)'' râncjur 42, «aceste", în loc·de «a,csten, 

,, 

.. 

,,
-
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