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REGELE CAROL I 

DOBROGEA ŞI DOBROGENII 
I 

' 
. 

CONFERINŢA 

Doamnelor şi Domnilor, 
I 

Făcând1:1-mi- se cinstecţ de a vă întreţine câteva momente 
asupra unui subiect în legătură cu însemnata sărbătoare de 
azi, ingăduiţi-mi,'vă rog, ca pe lângă ascultarea cuvenită, să 
vă solicit şi voia de a începe cu o confesiune de senti-
mente: 

Noi, cei din Dobrogea, locuim unul din cele mai frumoase, 
mai, interesante şi mai bogate ţinuturi ale ţârei româneşti. 

Alintată de bătrâna Dum\re, care, ca o bunică iubitoare, 
aci îşi revarsă cea mai bogată dragoste asupra lu\ prâslea 
al ei cel preferat ;-scăldată de nemărginita Mare, care, .în 
necuprinsul ei, trezeşte şi ţine vie în noi ideea de libertate 
şi de mărire ; străbătu� de gârle şi presărată cu Jacuri, 
care ascund bogăţii de neînchipuit, în varietăţi nenumărate de 
vietuitoare;-prevăzută CY dealuri acoperite, când de podgorii 
ren.urnite, când de păduri de o tinereţe vâpjoasă şi făgădui. 
toare ; -cu un subsol ce poartă în sânul lui netăgăduite �rme 
strămoşeşti, a căror scumpete n'o întrec decat comorile 
din carierele de piatră şi din zăcămintele metalurgice şi 
minera.Ie de alături de ele ; - cu câmpii c'anpalmă, trans-
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formate azi, mulţumită muncii stăruitoare a locuitorilor, în 
lanuri de aur, cu păşuni cari hrănes·c rasele cele mai bune 
de vite şi colindate de vânaturile cele mai alese ;-Dobrogea 
noastră poate fi, cu drept cuvânt, socotitii, după cum spu
near:p, unul din cele mai frumoase, mai interesante şi mai 
bogate ţi�mturi ak ţării româneşti. 

Copil al acestei provincii, având-o străbătută t,n lung şi 
în lat, nu fac-vă rog să mă credeţi-nici un exces de lim
baj şi nici de circumstanţă, dacă v'aşi declara că, din în
treg acest iubit ţinl\t, am avut totdeauna o preferinţă carac-
teristică pentru orăşelul d-voastre. 

Aşezată în .culcuşul for�at de două dealuri, din care unul 
păstrează; în ruinele cetăţii fostului nostru stăpânitor, ur
mele unui trecut dureros dar glorios, iar celalt poartă tn 
monumentele moderne de pe crrnsta şi coama lui, mândria 
prezentului- şi bîruinta viitorului, prin credinţă şi cultură,
Hârşova, înconjurată de cele mai naţionalizate sate din 
provincia ndastră, reprezintă· pentru mine, un visător cum 
sunt, întreg leagănul românismului din Dobrogea,

Cu aceste aflând şi sincere simţiminte, îngăduiţi-mi acu·m 
să intru în miezul cuvântării mele. 

Voi evoca, cu voia d-voastre, câteva pagini din istoria 
noastră contimporană, din 1:are pentru noi, Dobr�genii, se 
desprinde, luminoasă şi senină, figura abia dispărutului mare 
Rege, iar, sub scutul acestei sfinte umbţe, · desfăşurându se 
întreaga prefacere a provinciei noastre. 

S� nu v.'aşteptaţi .însă c� vă •voiu spune lucruri norii şi 
neauzite. S'a scris şi s'a vorbiţ atâta despre Regele Carol; 
ne e atât de bine cunos�ută istoria Dobrogei,-tncât nu ştiu 
ce ar mai putea născoci o minte omenească nou şi inte
res�mt asupra acestui subiect. 

Totuşi· mi-am luat această sarcină, îndemnat de următorul 
r tnvăţământ :· • • 

I 

Un publicist cunoscut, vizitând Biblioteca Centrală din 
Paris, scria, acum câţiva ani, tntr'o gazetă din Bucureşti : 

,,Caturi peste caturi, săli P«:Ste săli, dulapuri peste dula
puri, cărţi peste cărţi, nenumărate ; dar dacă s'ar . apuca 
cineva să extragă şi să ia numai esenţialul din aceste �ărţi 
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şi le-ar pune a'lâtnri cuprins urile, ar vedea că grămada aceea 
nemăsurată de hartie s'ar răstrânge la câteva cărţulii şi a
celea datorite unor scriitori foarte vechi. 

Găsesc şi eu că scriitorul acelor rânduri avea dreptate : 
·,, Nimic nit e nou ·sub -soare" I .,, Toate-s vechi şi nouă toate"! 
Df!r, '1acă nu putem veni Io fiecare zi cu lucruri
KlOui, să nu uităm a trage zilnic foloase noui din 
Sucrul'il<1 vechi!

Şi acum, să s'burăm cu gândul la vre-o 50 de ani tn urmă. 
Era ln ziua de -24 Mai 1866, când mai mulţi domni, pre

văzuţi cu paşapoarte elveţiene, scoborau dintr'un vas austro
ungar pe pămăntul României, Ia cel dintâi al ei oraş pe 
Dunăre, la Turnu:Severin. 

Cel mai tănăr dintre aceşti călători, care în tot timpul cât 
�trăbătuse împărăţia austro-ungară părea că se fereşte chiar 
Ge umbra lui, cu puţine zile mai 'nainte împlinise al 27-lea 
an al vieţii sale-. Ern de o statură mijlocie şi părea sprinten. 
Părul şi bar.ba de aceeaşi··culoare închisă, fata lui smeadă, 
căreia un nas, adus p0,ţin printre doi ochi mari şi limpezi, 
îi dădea un aer vioi şi curagio&, - într'un cuvânt întreaga 
lui înfăţişare te făcea să crezi că te găseşti mai mult în 
fata unui tocuitor al �ţărilor de miază zi şi nu în faţa unui 
Teuton, vlăstar al unei vechi şi băştinaşe familii germane. 

Tânărul câlăt<Jr, pe a cărui faţă, îndată ce călcă pe pă
măntul române;;c, -se observă o tresărire vădită, era Carol
'Eitel-Friederir..,ZefirinJLudovic, Print de Hohenzollern, al 
doilea fiu al Printului ·Carol-A0ton de Hohenzollern. 

Lumea de pe ·vas 'fu cuprinsă de mirare, când marea de 
capete de pe ţărm, isbucnind în urale nesfârşite şi sgomo
·to<Jse, salută pe tanărul •călător, pe când unul din tnsoţitorii
săi, membru 1n provizoria regenţă din Ţara Românească,
prezintă P,e Princip·e, cu următoarele cuvinte: "Domnîlot',
·iată Domnitorul vostru Carol I"

Legăturile dintre 'Prusia -şi Austro-Ungaria, atât de strânse
,istăzi, erau ,pe -vremea aceea în aşa iei, încât nu i-ar fi fost

'îng#.duit uuui �erman-, ca pril)ţµl de Hohenzollern, să treacă
prin teritoriul austriac. ·;o călătorie prin Rusia sau Turcia
-era lipsită tot aşa de cnezăşii. Dar tocmai greutăţile ce a
•.avut de 'întâmpinat 'principele în călătoria sa, piăreau şi
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mai mult dragostea şi nerăbdarea atât a lui cât şi a ceiora.,. 
cari !l aşteptau i:;e pământul românesc. 

Cu inima strânsă de. durere şi îngrij0rare, ca şi .:!l Prin
ţului Domnitor, care, plecând deacasă, lăsase un frate pe· 
patul de moarte, rănit pentru patrie pe, câmpii-le Boemiei,-. 
st.rânse de durere şi îngrijorare erau şi· inimile Românilor, 
tn zilele acelea. 

Era vorba de fiinţa sau de pieirea unui neam, · care djn 
strălucitoarele tnălţimi la care îl ridicase destoinicia lui Ştefan 
Cel M;:1re (1458-1504) şi domnia plină de avânt a lui Mihai,-. 
Viteazul (1593-1601) decăzuse într'atâta, în cât ·un,; patriot;
român, D. Sturdza, într'o şedinţă a Senatului dela începutul
acestui veac, a trebuit să strige : "Principaielt: române, " 
Muntenia ţi Moldova, sunt ca şi două co't'ăbii, purtate tn
dreapta şit _stânga de va lu rile unei I mări furfoase şi spre ele
rar mai răzbate o licărire de lumină printre norii negri şi 
ameninţători". 

Dacă ţara mai putea trage o nădejde de scă'pare, apoi la a
ceasta nu se putea ajunge decât numai dacă un principe din
tr'o familie suverană t.:in Europa ar fi răspuns la strigătul aces
tei naţiuni. 1n această privinţă toate partidele-erau de acord, . 
-întru îndeplinirea acestei dorinţe toată lumea îşi dădea
silinţele,-şi astfel din 686.193 voci, cu. care poporul român ,
putea decide la 186(:i de viitorul său, 685:'969 , chemară la

tron pe Prinţul de Hohenzollern.
Pentru a ne da cât mai bine seamă de neapărata nevoe

a acestui ajutor din afară, vom da numai câteva fapte şL, 
cifre, care vorbesc dela sine : îMil�� 

Peste iktoria României, dela întemeierea celor două prin-." 
cipate, în cursul veacului al 13-lea şi până la urcarea pe · 
tron a lui Carol I, la 1866, e aşternută· o umbră nenoro
cită : e blestemato/ nestatornicie a tronului şi neliniştitoarea 
schimbare a Domnitorilor. La foarte puţi.ni ,principi le a fost-.

dat să închine vreme mai îndelungată ţării lor, serviciile. 
Plecând dela 1508, dată dela care şirul ,Domnilor e sta
bilit istoriceşte, găsim până la 1866 ia Munten,a nu mah 
puţin dg 86 domnitori, iar în Moldova. număru.I· lor atinge 
df-ra de 97. �,� tfflii�_--.� fmlllll 111� �·���, �-- .

Trebue- să mai adăogăm că, din�kauza repetatelor, .ocu-
paţiuni militare ruseşti ale ţă,rei, şi :"pe u.i;m:a a tot .. felul de , 
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.chefuri" turceşti, tronul rămânea şi ani întregi vacant. Neo
bişnuit de marile cifre vor părea şi mai bătătoare la ochi, dacă 

·vom aminti că, în aceeaşi epocă, dela 1508-1866, la Bran-
dembur.g-Prusia, purtară coroana 15 regenţi; In Austria 18,

· tn Anglia 16, în· Franţa ,'17, în Portugaiia 17 şi în Spania
tot 17. Media de domnie atinge aşa dar în Muntenia numai
3 ani; pe când Domnii din Moldova nu s'au învrednicit să
stea pe tron nici măcar acest scurt timp. Media la statele
numite mai sus, în aceeaşi ordine expuse, se urcă la cifra
17, 14, 16, iar pentru ultimele 3, la 15 ani.

La noi aşa dar „schi/lfibarea Domnilor" care face "bucu
·ria nebunilor" ajunsese legea legilor.

Nu e locul, nici sorocul, ca să arăt astăzi şi aci, care e
rau cauzele care făceau să dăinuiască o aşa stare de lucruri.

E destul să constatăm că, cu urcarea Domni:orului Carol
. pe tronul României, această nenorocită stare încetează, -
şi să deschidem paginile istoriei privitoare la Dobrogea.

După un război glorios, în care am intrat ruga#, ca să 
scăpăm, în numele' Crucei, faima unei mari împărăţii,-răz
boi care a venit· să adeverească odată mai mult vorba lui 
Bismarck că : .• In politică lipsa de recunoştinţă este adeseori
cea mai bună răsplată"-după războiul dela 1877-78, pe 
urma căruia ni s'a luat Basarabia, ne-am ales cu provincia 
Dobrogei, începând dela Silistra la Mangalia, cu gurile Du
nărei şi Insula Şerpilor din Marea Neagră. 

Teritoriile acestea au intrat în stăpânirea Ţării Româneşti 
prin Noembrie 1878 şi Prinţul azistă în persoană la solem
nitatea trecerei primelor trupe, în ziua de 14 Noernbrie, de 
la Brăila· la 'Măcin. După sfatul Austriei se trimisese la în
ceput ·o mare ocupaţiune militară. Această prevedere sfă
foită de împăratul Austriei, după experienţele din Bosnia şi 
�erţegovina, s'a dovedit aci la noi de prisos. 

Dacă pentm bătrâni nu este o noutate, pentru tineri e 
bine să cunoască care era starea acestei provincii în pri
mele zile ale ocupăţiunei. 'Pentru aceasta dau cuvântul ce
lor dintâi prefecţi, cari tn eKpune·rile ce au făcut la 1880 
-asupra ·stării celor 'două judeţe dobrogene, spun chiar mai
mult de, cât treime.
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Astfel, Remus Opreanu, asupra situaţiei j µdeţului Con -
stanţa·: 

.Când am venit, o mare par.te. a,judeţuluJ era. acoperită. 
de ruine. Sate bogate şi prospen altă dată, disp,ărusfră sau,. 
nu mai rămâneau dintr'însele decât ziduri dăr,âmate. Ce erau 
Aigâr-Ahmet, Sarai, Mustu, Şfriu, _ Gapugi, Ciwugea,. Cartai, __ 
Terzi chioi, Satiş-chioi, Boascic,_ Ercheseck, Baltagi, Cm·a
murat, Canara, A11.adolkioi,. Murfa.tla1-, spre nordul liniei 
ferate; llanlâk, Hoscadân, Daitlik:ioi, Derechio-i, Annutlu,pe
jrontieră; Tusla, Mahmut Guius. ldris Cuiit,, Gacemac, 
Mulceova, Talaşm.an, etc., mai în cent1·ul judeţului, ca să nu 
numesc de cât satele mai importante?. Gră1nezi de 1··ui11e !: 
Câmpurile asemenea, în cea mai mare parte pustii. Ce erau 
Mangalia, Megidie, Hârşova, Constanta clicia1·, }.n c1,1,artierele . 
ocupate altădată de popula!i1,1,11ea mah'01neda11ă ?- Ştiţi toţi,. 
căci urmele u,nui ti1np plin de nenorocfri ntt s'au şters încă 
cu desăvârşire. Teatrt�l ultimu.lui răz.boi 1w Jt,tsese în Dobro
!,'ea. Lupte ,mari ntt s'au dat în aceste locuri. Dar iwele şi 
pasiunile de tot felul 'se deslă11ţu1seră. Auto.1-ifate care să pună 
frâu, răului nu era. Da1• mai e.,te autoritate legală, când·· 
urci este dat cuvântul? Setea de trăsbl/Jtn,are, aviditatea .fioroţisă 
a câştigului cu orice preţ, fanatismul supcrstiţ os produseră. 
acea stare de lucruri care, îneci dela primii paşi, n-e im� 
puneau o imensă 1grijă şi· o excesivă responsabilitate. 

"Nu era însă numai_ atât. GJrdinea publică e1-a foarte
sdruncinată. Administraţiunea armatei de ocupaţiune r11se· 
ce ani găsit pe acest teritoriu, în aji,m. de a se retrage, nu 
putuse îngriji de ajuns de viaţa şi averea loc1tito.rilor. Bande 
de tâlhari cutreerau j 1,deţul. Pr-in sate spaima ern la culme„ 

Nim(!ni nu mai era sigur de existenţa şi avutul său. Crime· 
oribile se com.iteau sau se pregăteau, a se comite. D'abia ne -
instalaserăm şi cete numeroase de lo.cu-itori veiteau, şi, ntt 
ne cerau, dar n.e implorait cu lacră.mi, .sigiwanţa vieţii cel' 
puţin. Furtişagurile de vite se efectuau ziua. fără temere •. 
Câte vite mai rămăseseră din război,. tâl,h'tzrii se afaceau, ar--

- maţi, în bande şi le luau de unde le găseait ca avere pro-
prie a lor. Forţă publică organizaiâ pentru a tace să se
respecte; con;orm legii naturale,. dacă nu vreitnei legi civile,_
viaţa şi averea, nu se vedea. Fiecare era l,tsat, în sate, soartei
şi propriilor sale mijloace de ap.ărar-e,. l)ar,aceste mijloace,·

I 
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erau nule. Populaţiunea mahomedană, mai cu seamă, câtă 
nu fugise sau se întoarse în urma păcii, era fără curagiu, 
fără moral, părăsită destinului ei, destin, care, atunci, era 
plin de zile negre pentru dânsa�. <

Iar I. Palladi asupra situaţiei judeţului Tulcea: 
„ Deşerturile lăsate nu sunt încă umplute şi chiar aduc 

astăzi un neajuns simţit îu raporturile de toată z•ua a pro
ducţiunei şi consumaţiunei judeţului. 

"Această tristă stare de lucruri s'a simţit şi mai mult 
după resbel. Administraţiitnea română a găsit la instalai-ea 
ei sate întregi. care lipseau totalmente de vite pentru facerea 
arăturilor. In altele se punea boul alăturea cu calul pentru 
a înjgheba un plug şi adesea calul unui locuitor trebuia să 
are la zece alţii care îl adăstau. Este un fapt constatat că 
la câteva comune oamenii înşişi s' au, înhămat la borună 
pentru a'şi grăpa ogoarele". 

Iată dar, cum se prezinta Dobrogea noastră în cele din
tâi zile după ocupare : neagră, ameninţătoare şi pustie ! 

Nu numai înfăţişarea însă, a patriei noastre, ci chiar faima 
ei peste mări şi ţări, nu era mai atrăgătoare. 

Astfel ilustrul Vegezzi Ruscalla, scrind în ziarul italienesc 
"ll Torino" despre provincia ce urma să treacă în stăpâ
nirea României, arăta : 

,, ... Dar Rusia mărinimoasă cum e, propune României ca 
în locul Basarabiei române, sănătoase, mărginite şi creştine, 
să i se dea Dobrogea tansdunăreană, nesănătoasă-ca mă
rile Sienei,-despre care generalul Saint Arnaud, cu ocazia 
rezbelului Crimeei, spune că a perdu.t m,ai mulţi solda# cu 
şederea sa în Dobrogea de cât sub zidurile Sevastopolului, 
unde, '>e ştie, mai mult de cât a treia parte din corpul de 
oştire al generalului Zimmermantz a rămas, fără să aibă 
o singură bătălie. Pentru a face terenul acela sănătos, e de
lipsă de · a săpa şi susţine canaluri cu cheltueli enorme şi
mai mari de cât finantele României. Mai mult încă, regiu-

' nea aceasta e locuită de un trib circasian, care după cădet·ea
eroului Şamyl, refugiindu-se în Turcia, a fost colonizat aci.
Aceşti circasieni sunt de religiune mahomedană, sălbatcci,
hoţi şi. criminali".
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Nici geografiile române de pe vremuri nu prezintau Do -
brogea altfel. 

Aşa geografia lui Antinescu, spunea despre Dobrogea : 
"Pământul acestei provincii, unii îl numesc Ţara Băl

ţ.ilor, fiindcă, începând gela nord de Hârşova până la Mă· 
cin şi Isaccea, şi în fine, spre sud de canalul Sf. Gheorghe. 
este plin de o muljime de lacuri băltoase ; iar ţărmul orien
tal al mării este tivit pe margine cu mlaştini "in lungime de 

• mile întregi ; apoi teritoriul are şesuri înalte, întrerupte de
albii de pământ şi căi afundate... mlăştinoase. ln interiorul
ţării, poziţiunea este monotonă, din cau[:;a lipsei de cultură ...
Colinele sunt acoverite de o iarbă înaltă ce se clatină ca
valurile la suflarea vântului. Lipsa de apă curgătoare şi
isvoare, silesc pe locuitori de a finea apa în ci tenie" ...

Aşa fel fiind starea şi faima Dobrogei, ce ni se dădea 
în Jocul Basarabiei, vă puteţi lesne închipui, ce furtună a 
stârnit atunci chestiunea aceasta. 

Nemulţumirea generală a avut răsunet în Corpurile Le
giuitoare, care în şedinţa dela 25 Januarie 1878, au votat 
următoarea moţiune : 

"Ascultând explicările ministerului în privinţa dispoziţi
unilor ce a arătat guvernul Rusiei de a lua o parte din te
ritoriul României, în schimb cu pământuri de peste Dunăre; 
ctJnsiderând marile servicii şi chiar sacrificii de sânge făcute 
de ţară pentru conservarea integrităţii sale; Adunarea şi 
Senatul declară că sunt hotărâte a 1nenţine integritatea te
ritoriului ţării şi a nu admite o înstrăinare din pământul 
ei, sub nici o d�numire !fi pent.ru nici o 
compensaţiune sau desdaunare." 

Acestei moţiuni, în şedinţa dela 28 Iunie a. a., fi urmează 
următoarea interpelare semnată de 48 deputaţi guverna
mentali, în cap cu fostul ministru- G. Vernescu. 

"Camera, ascultând răspunsul guvernului, constantă în 
votul unanim al Reprezentaţiunei naţionale din 26 lanuat'ie 
1878, protestă în contra desmembrării ţtlrii prin luarea Ba
sarabiei de către Rusia; şi, considerând că orice anexiune 
de teritoriu dincolo de Dunăre nu este în interesul Româ-
11,iei şi ar fi o cauză de complicaţiuni şi de perturbaţiuni 
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�iitoare, nu, primeşte anexarea Dobrogei la România, sub 
nici un c1,wânt şt sub nici un titlu•. 

IDesbaterile acestei interpelări au fost secrete. 
Intr'una din acele şedinţe secrete, însuşi primul ministru 

Ion C. Brătianu, desemnat a merge ca plenipotenţiar la 
Congresul din Berlin, spunea: 

,, Nu vom primi Dobrogea, pentru că e un citprins pa
ludos ; pentru că se află dincolo de hotarele naturale şi pen
tru că am avea să ducem necurmată viaţă rea cu, popula
Jiitnile eterogen; ce locuesc acel cuprins". 

Ca să· vă daţi şi mai b·ne s.eama de cât era de protiv
nică toată lumea cugetătoare de pe atunci, în contra schim · 
bului ce na pe cale a se face, vă vdu cita câte-,-a rânduri 
dintr'o carte apărută pe vremea aceea şi datorită deputatului 
de Romanaţi Nicolae Lăcusteanu : 

,,Asupra punctultti întâi, partizanii Dobrogei neputând sus
.ţine că elementul român ar fi cel 1nai nu111,eros din Dubro· 
gea, nit numai în i·a-p,ort cu întreaga populatiune, dar şi în 
.comparaţie cu fiecare din naţionalităţile ce o locuesc, pre
textă că e cel mai cult, şi substitue principiului ·etnic, dreptul 
.inteligenţei, dreptul majorităţilor culte asupra majorităţilor 
inculte; drept care în ultima analiză nu e decât dreptul as
tuţiei, dreptul pharisiac. 

,, Asupra punctuliti al doilea, al aşa zisu.lui drept istoric, 
.apărătorii lui nu văd că, înainte de alte naţiuni, noi Ro· 
mânii am avea să suferim întâi de acest drept. 

„ln timpul nenumă1-atelor răsboae ce Ţarii Ritsiei au avut 
-cu Sultanii, ţările române au fost de mai multe ori ocu
pate şi administrate de Ruşi, ca1'i nit le-au deşertat decât
-d-upă terminarea ostilităţilor, ce adesea au durat mai mulţi
ani, şi în virtutea tratatelor încheiate între Curtea Riisiei
.şi Poarta otomană, având următoarea cuprindere : « •••• Rusia
întoarce Turciei principatele Valachiei şi Moldauiei ... » pentru
că Curţii dela Sant-Petersburg i-a plăcut intotdea1ma să
considere ţările r_omâne ca Jăcând parte integrantă din im
periul otoman şi să le pu1tă mai pe aceiaş linie cu Bulgaria
şi ci, alte părţi ale Tiwciei, pentru planurile ei ascunse. Din
partea sa, Austria a administrat Oltenia dela 1718 până
Ja pacea dela Belgrad, adică aproape un sfert de secol, şi
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numai după înfrângerea oştilor nemjeşti şi triumful arma
telor musulmane. Banatul Craiovei a scuturat jugul aus
trîac. Putea�va să vină acum Rusia a pretinde România, şi 
Austria Oltenia, sub cuvânt că le-a posedat sub glorioşii lor 
monarchi Alexandru I şi Carol VI? Clin(], pe care se pune 
organul Ministrului d1 interne, e plină de pericole. Ceeace 
trebue să invocăm noi, dar, nu sunt dreptiwile istorice, ci 
drepturile popoarelor, principiul sacru, al naţionalităjilor. 

,,Dacă majoritatea popzd-aţiunet din Dobrogea ar fi fost: 
romană, aşi fi înţeles să acceptăm alipirea acestei provincii 
la România pe p:-incipiul naţionalităţii, în virtutea căruia 
Grecia cere să alipească Tesalia; dar a pretinde această 
ţa1'ă sub cuvânt că arnm 500 de ani s' a posedat un timp 

Joarte scu,rt de 1mul din· Domnii noştri prin puterea bra
ţului săit şi valoarea necontestată a armelor române, mi 
se pare nu numai nefondat, dar şi ridicol în acest secol de 
civilizatiune. 

„Ciprul, până către anul 313 înainte de era creştină 
a /ost tributar Perşilor; Latinii au domnit 55 de· ani în 
Constantinopole; Serbia a fost câtva timp suu suzeranitatea 
Ungariei; Candia a fost cedată la 1833 Egiptului. Să pre
supunem că Egiptul, Persia, Franţa, şi Ungaria unite ar fi
făcut răs boi Turcilor, i-ar fi alungat din ID,,,ropa, şi prin 
aceasta ar fi fost de trţbuintă să se dea o nouă hartă pă
mântului ocupat �dinioară de coborâtor.ii fui (,)thman în Eu
ropa. Intr'o asemenea hipoteză, după pret'insul d1·ept istoric
susţinut de organele ministeriale, Candia s'ar cuveni Egip
tului, Serbia. Ungariei, Constantinot,ole Franciei, Ciprul 
Persiei. 

"Unde s'ar ajunge cu asemenea ,teorii, cu ase,w;enea di
vagaţiuni? 

"Românii au atâta .{lrept asupra _Dobrogei' cât au Ruşii 
asupra Basarabiei, Nemţii asupra Olteniei, Ungurii asupra 
Serbiei, Italia asu.rra More, i. 

' 

,,Am primi Dobrogea,' dacă veniturile ei ar acoperi chel· 
tuelile, dacă paza fruntariilor s'ar putea ;ace cu indigeni, 
pentru a fi noi dispensaţi de a trimite acolo o armată con
siderabilă, care ne-ar absoarbe o mare parte _din budget; 
dacă integritatea şi inviolabilitatea teritoriului ar.fi garan-
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iate contra pofteloi· de cuce1'fri ale Rusiei, năvălirilor ev 
periodice şi ostilităţilor Bulgarilor frământaţi de intrigile 
din afară şi de comitetele panslaviste din năuntru; dacă· 
elementul cel mai mare din ea ar fi român". 

. . . 

�Dobrogea nu va putea fi pentru noi decât o achiziţiune 
fu,nesiă, o dobandire pasageră, o dobândă destinată. 
a tnânca capetile. Din punctul de vedere politic, ea 
nu, va putea fi pentru RomânitJ de cât ceeace e Bosnia şi 

, Hcrţe![ovina pentru Austria: o dizolvantă; din punctul 
de vedere financiar, ea ar fi pentru tezaurul ron,ân. ceeace 
Ciprul e pentru tezaurul englez: o consu:rnantă". 

"Vom răscumpăra calea ferata Barkley, care nu va aduce 
nici jumătate dobânda capital1ilui ce vom pune; vom cons· 
11'Ui o pu.nte de fier peste Dunărs, pe care o vom plăti în
doit ; vom ţine pe picior de răsboi cel puţfa zece mii de oş
teni şi alte câteva mii pentru paza fruntariilor provinciei 
anexate ; vom plăti indoite retriouţiunile funcţionari/01' pe· 
care fi vom trimite în această Nouă-Caledonie 1'omână; vom 
semăna acest teritoriu înţelenit nt4 cu şcoale şi ateliere, ci 
cu cazarme -şi inchisori". 

,,După cele ce am a1·ătat _nu. pt'imim Dobrogea. 
,,Din punctul de vedere geografic ,1 et. 

nografic; 
"Pentru. că, găsindu-se despărţită de Ro111ânia nu numai 

printr'un mare flu.viu, dar prin mai mt,r,lte fluvii ce sunt 
diferite braţe al.e Dunărei, care Jac într'o mare parte a a-
nului comunicc.tiunea între (lceste două ţări nu nu.mai foarte 
anevoioasă, dm' aproape cu neputinţă, ş• a/landu-se locuită 
de o populaţiune în mare majoritate de religiune şi de ori-
gină străină, nu ne aparţine nici geograficeşte, nici etno
graficeşte. 

,,Din punctul de vedere al dreptului po-. 
poarelor: 

"Pentru că concesiuuea unui teritoriu dela un Stat la. 
altul, chiar când se face de bună voe, ca şi cucerirea con
sumată, este străină de idei de drept ;

»Pentru că nu exisţă anexiune legitimă a unui teritoriu.
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ila altul decât prin voinţa regiilat exprimată a locuitorilor 
..acestor două teritorii, lucru ce nu s'a făcut nici de Rusia 
în privinţa Basarabiei, nici de România in privinţa Do
brogei, fără care alipirea acestor ţări este o violenţă cons
tituită, pe care noi nu trebue să o consacrăm, ca contrarie 
moravurilor -noastre. 

"Din punctul de vedere economic, finan
ciar !jili hygienic: 

"Pentru că Dobrogea, fiind locuită de o adunătură de 
elementele cele mai tu,rbulente, strânse aci dÎn toate părţile 
lu"mei, va necesita, spre a .fi administrată şi ţinută într'o 
ordine măcar cât de rudimentară, întreţinerea unei· oştiri 
numeroase care să stea în permanenţă în această ţară, şi o 
armată considerabilă în Dobrogea însemnează mai multe 
milioane cheltuite pe fiecare an, ceeace ar fi o caiiză de slă -
biciune economică a Statitlui Român; 

"Pentru că coprinsul acesta fiind un pământ mlăştinos 
în care frigurile sunt endemice, va trebui să fie supus,ă la 
chestiuni de însănătoşire : ca_naluri, căi petrafe, plantaţii, 

,ale căror cheltueli ar fi cu mult mai presus de mijloacele 
Jinanciare ale ţărei noastre, şi în disproporţie colosală cu 
foloasele reale ce am putea trage diu sac1-ificiile ce am face; 

"Pentru că România nefiind în stare 1a face asemenea 
sacrificii, Dobrogea, din cauza climei sale insalubre, va fi 
· un mormânt totdeauna d'eschis pentru oştenii şi funcjionarii
noştri ce se vor trimite acolo.

"Din punctul de vedere politic : 
"Pentru că ceeace a făcut, ceeace face importanţa noastră 

politică în această parte a Europei orientale, este că suntem 
·o naţiune de ras'ă latină omogenă, că rupem unitatea for
-midabilă a rasei slave, şi mergând a ne pune în contact, ,a
rie amesteca cu rasa slavă din Bulgaria, perdem această
-importanţă ;

"Pentru că prin luarea unei jări la care nu avem un 
drept e'nic; am justifica şi consacra despuerea ce ni s'a 
făcui. la 1775 de Austria, şi la 1812 de către Rusia. 

"Pentru că prin anexarea Dobrogei şi a unei părţi din 
Bulgaria propriu zisă, am da un exemplu de nedreptate, de 
răpire, care ar puteâ ca să se întoarcă într' o zi în contra 
.noastră; 
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-Pentru că România nu poate să aibă o dominaţiune du
rabilă într'" ţară străină, înconjurată de o rasă străină şi 
cuceritoa1'e; 

,,Pentru că încorporarea unei părţi din Bulgaria la Ro
mânia ar fi în viitor vulvă etern deschisă, un măr de dis
cordie între aceste două ţări, ca1-e va fi necontenit 'şi cu 
succes exploatat de acei cari ai1, inter1:s să ne vadă dttşmă
niţi, învrăjbiţi şi încăeraţi în lupte cu Bulgarii. 

"Pentru, că aceasta va da loc, intr'un viitor nu depărtat
.,. 

la o nouă chestfrine bu{gară, cu care se vor turbura necur
mat lucru1-ile din Orient de către aceia, cari umblă totdeauna. 
să pesc1,1,iască în apă titrbure ;

,,Pentru că Dobrogea, după textul oficial al protocoalelor
numărul 9, 10 şi 11, nu se dă României sub alt titlu decât 
acela de schimb pentru Basa1-abia ; şi schimbul, în d1-,.pt, 
ne.fiind altceva decât vânzare, a accepta Dobrogea este a. 

'primi pt·eţul Basarabiei. 
,Respingem acest schimb infam, acfsl târg infam r

Cu toate acestea toată lumea a trebuit să se plece şi 
România în cele din urmă a acceptat Dobrogea, dacă nu 
ca un schimb de teritorii, dc1r ca despăgubiri 
de răsboi. 

Un singur om vedea limpede: în această chestiune: Era 
Domnitorul Carol L 

Răspunzând unei scrisori primite din partea vărului său 
Wilhelm, împăratul de azi al Germaniei, pe atunci prinţ de 
coroană şi care-i scria : 

„ Şi acum fie ca România să folosească fără îr.l61·ziere 
ioa{e avantajele care totuş se pot scoate din puţin promiţă
toarea Dobroge şi ca ltt·:rareR- de podzwi, canaluri şi por
turi, să însemneze o eră nouă a guvernării tale." - răs
punzând acestei scrisori, Domnitorul Carol spunea : 

„ lnsula Şerpilor este un far destinat a lumina î11. timpul 
nopţii calea corăbiilor, ca să nu se srăi-mne de stânci, Acest 
jar, încredinţa,t nouă de Congres, trebue să fie si-mbolul �o
liei noastre în Oriei-it •.

Iar după prima călătorie întreprinsă fn Dobrogea, între 
15 şi 18 Octombrie J879, tot Domnitorul Cam! scria ta
tălui său: 
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"Din distanţă în distanţă, foarte aproape una de alta, pe 
-movile şi pe dealuri, se văd ruinele cetăţilor romane, atât
pe ţărmurile Mării cât şi pe malitl Dunării. Asemenea în
.mijlocul ţării ,e văd, din zare în zare, deosebit de ruinele
de cetăţi, atât. de multe movile natiwale şi artificiale, in cât
-de le-am privi ca morminte de oşti, din care mitlte şi sHnt,
am putea într'adevăr zice că Românul în Dobrogea calcă
pretutindeni pe ruinele măririi străbunilor săi!.

"Cetăţile romane, dărâmate de toate seminţiile ce ait călcat
pe pământul Dobrogei, sunt semne invederate de temerile ce
aveau Romanii de a vedea năvălind pe acolo asup1·a lor, ca
prin o poartă fireasca, toate neainiwile barbare din Europa
-Şi Asia".

Idealist, cum l aţi văzut, ca un poet,-tncrezător, ca un 
·viteaz,-Domnitorul Carol dă în momentul trecerii o,tirilor
:romane pe pământul Dobrogei, următorul ordin de zi:

"Soldaţi! 
"Piderile mari europene, prin tractatul din Berlin, au 

·unit cu România Dobrogea, această veche posesiune a prin
ţilor noştri de mai nainte.

„Azi veţi pune piciorul pe acest pământ, care devine din
nou românesc I Insă acum veţi merge în Dobrogea, nu în

falitate de cuceritori, ci ca amici, ca fraţi ai locuitorilor
-cari de azi înainte sunt concetăţenii noştri.

"Soldaţi I In această nouă Românie veţi găsi o popula
·ţiune, care în cea mai mare parte este deja românească .
. tlnsă veţi găsi şi locuitori de alt neam, de alte credinţe.
·Toţi aceştia, cari devin membri ai statului român, au acelaş
drept la protecţiunea şi la dragostea voastră.

"Intre ei veţi găsi mahomedani, ale căror obiceiuri se
deosibesc de ale noastre. Vă recomand cu deosebire ca să
·:respectaţi credinţa lor.

"Fiţi tn mijlocul noilor voştri concetăţeni, ceeace aţi fost
atât tn timp de pace cât şi pe câmpul de onoare : model
·de bravură şi de disciplină, apărători ai drepturilor Româ
niei şi ante-luptători ai legalităţii şi civilizaţiei Europei ;
astfel vă cu:10aşte acum întreaga Europă, şi cu mândrie
,confirmăm aceasta.

„ Aşa dar drum bun soldaţi şi 
"Gândul meu să vă tnsoţească 
„ Trăiască RomAnia I 

I 

Dumnezeu să vă apere. 
netntrerupt. 
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,,Dat în Brăila la 14 Noembrie anul 1878�. 
Iar populaţiunei îi adresează o proclamaţiune,· prin care 

o invită să salute cu încredere steagul României, ca pe un
steag al dreptăţii şi al păcii -ea din acea zi depinzând de
un stat, unde nu voinţa arbitrară, ci legea, desbătută şi. în
-cuviinfată de Naţiune, hotăreşţe şi câr-mueşte. 

lntreaga înclinare sufletească şi tot crezul politic ale Dom-
1nitorufoi Carol faţă de Dobrogeni, le găsesc cuprinse în ur
mătoarele c'uvinte adresate de dânsul Episcopului Iosif al 
Dunărei de Jos, cu ocazia tnvestirei acestuia, la 24 Martie 
1879: 

"Eşti chemat P. S. Ta să arunci prima sămânţă a mo
ravurilor româneşti în noua provincie: blândete in 
.ligiune. !jd devotament către pat�ie I".

Acestea zise, să vedem dacă s'a înşelat o clipă măcar, 
'ln credinţa şi în dragostea lui Domnitorul Carol, faţă de 
Dobrogea, care în decursul vremii a fost recunoscută de 
toţi ca : «plămân al RomânJei11 şi preţuită ca : 
11piatra ce'a mal scumpă. de pe coroana 
Begelui Carol J,. ?. 

Inchipuiţi-vă, vă rog, un moment în raţa ochilor minţii 
,{!. vs, o mare movilă înfăţişând Ţara ron:ânească şi alăturea, 
-una mai mititică Ieprezentând Dobrogea.

Priviţi pe cea dintâi :
Jos, dela poale tn sus, cinci milioane de robi ai pămân

rtului, cari plătesc şi urzicile culese în pădut'e.
„Nu e vara vara lor şi-s streini tn ţara lor" şi cu toate

acestea tac:, tac, fiindcă ştiu că .la împărţirea locurilor
gwralivul poate să fie lăsat muritor de foame ; ştiu că lo·

_gojătul a pus ochii pe nevestele ori pe fetele lor; ştiu că la
1năsurat vor fi cei din urmă; ştiu că locurile nu ajung
pentrit toţi ; ştiu că vor fi bătuţi de vor îndrăzni să zică

-că-s atâţia stânjeni la pogon ; ştiu că dintr'o sută de oameni
nu vor sări nici unu,l ca să"-i scape; le ştiu toate acestea şi

--multe altele ce nu se pot spune".
lnaintând mai sus, deasupra acestor robi, cum i-am nu

·rnit, ai pământului, din care SO la sută nu ,uu
·Carte, vine o altă pătură de robi ai slujbei, tn număr de
•Câteva zeci de mii.
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Aceştia, după o altă vorbă rămasă de pomină,. s� nasc 
b1,r,rsieri, trăesc funcţionari şi mor pensionari!. 

Iar deasupra acestor robi ai pâinei de toate zilele, vine o 
pătură şi mai subţire, pătura râzgâiaţilo1, soartei. Aci locul 
ţi-l asigură naşterea şi foarte rar me.ritele şi norocul. 

Ţara românească trăeşte prin cele două pături, pens 
tru aceşti trântori din vârful movilei. 

Inchipuiţi vă acum ca având înaintea d-vs şi mo�Iiţa ce 
înfăţişează Dobrogea: 

Jos, aproape 300.000 de ţărani chipeşi şi frumoşi, stă
pâni pe petecul de pământ şi pe codrul lor de pâine, des
pre cart! Luca Ionescu, fost prefect la Tulcea, spunea că 
formează o pop1<1laţ-e cu însuşiri excelente. cu un capital în
semnat de muncă şi de jertfe, iar d. Vârnav, vorbind despre-
locuitorii judeţului Constanţa, "o populaţie co111pi1să din e-
lemr;nte 1n!n�u1:a_te, exsepţi�nal de_ viguroase,) da__r�ice, _setoa_s":_
de imbunataţiri morale şi materiale• -consrtari ce 11-nplica:· 
o stare morală şi materială înfloritoare.

Deasupra acestei pături, rn care număr:.il celor fără de
ştiinţă de carte-numai după 35 de ani de când au scă·pat 
de sub stăpânirea mizerabilă a Turcilor-mulţumită dască
lilor ce i au avut, - numărul neştiutorilor de carte e mai 
mic, zic, faţă de ţăranii din România veche, ,·ine clasa de 
mijloc. 

Aceştia, fără sfinţi la Ierusalim, bizuindu-se numai pe 
propriile lor puteri, neinoculaţi încă cu vaccinul .lichelis
mului", îşi continuă cu cinste şi cu mândrie ocupaţiunile 
părinţilor lor. Puţinii cari au îmbrăţişat cariera funcţionă
rească, au făcut-o din dragoste pentru ai lor, ca să scape 
odată pe concetătenii noştri de L1aitele de lupi, cari, .înbră
caţi în piei de slujbaşi ai statului, ne-au mâncat.şi sufle-tul 
şi punga de 35 de ani încoace. 

Şi acum, dacă căutaţi spre vârful acestei movile mititele, 
nu veţi găsi palaturile mâncătorilor de-a gata. ln Do-
brogea nu poate să trăiască acela, care 
nu �tie sau nu vrea să muncească. 

Cu această fire, cu aceste apucăh:iri, d-lor, am putut ri
dica· numai noi, cei din judeţul Constanţa, în doi ani de· 
zile, 137 (le localuri de şcoli şi aproape 50· de biserici, pen
tru ca· să învăţăm, în casele ridicate d·e noi dulcea şi fru---
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moasa limbă românească şi pentruca fn această limbă să 
mulţumim Domnului pentru pacea, liniştea şi buna stare, 
pe care ni le-a asigurat stăpanirea ce ni s'a hărăzit din 
iiua tn care Domnitorul Carol ne spunea : Salutaţi cu in
c11edere steagul României, ca pe un steag al dreptătii şi 
al păcW. 

Cu aceast_ă fire, cu ac�ste apucături, cu învăţămintele ş 
cu mângâerile de care nu ne-a Hpsit acest mare Domnito1 
tot tţmpul vieţei sale-ca un părinte tinându-oe veşnic uş� 
-palatului său deschisă - da, d-lor, cu această fire şi cu a
ceste Invăţăminte, am privit, singuri noi, Dobrogenii, tn
mărmuriţi la marea dramă ce s' a desfăşurat la 1907 în ţara
românească şi care făcuse pe toţi de dincolo de Dunăre, de
la Dorohoi la T. Seberin, să-şi piardă capul şi cumpătul!.

Iată dar că nu s'a tnşelat în presimţirile sale regele Carol.
"Ţărişeara aceasta şi poporul ce o locueşte, au răspuns în
totul aşteptărilor sale, iar azi, cu mâinile şi cu sufletele
pline de tot ce ne-a putut da mai bun şi mai frumos Do
brogea, devenită o grădină, să tndreptăm privirile spre mor
mântu-i fncă proaspăt şi să-i făgăduim un lucru : Că vom
şti să fim muncitori, cinstiţi şi buni Români ca şi până a
·Cuma. Acesta-i cel mai scump şi mai solemn salut, ce l-am
·putea trimite umbrei Sale, pe care parcă o văd, majestoasă
-şi proteguitoare, planând, în această zi de 10 Mai, deasupra
-.capetelor noastre.
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Se vinde in folosul Cercului de cultură • Mihail Emirnesu

din Hârşova 

-----===------_-----_ -_-_-_----

I 

www.ziuaconstanta.ro


