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Cuvânt inainte
Stăpânirea româneasca m Dobrogea, care nu este
decât. executarea naturală a unei funcţiuni organice
de viaţă a Statului Român, - se dovedeşte tot atât de
apăsat în integrared administrativă a provinciei, în
formei exterioare ale Statului, cât şi în integrarea ei
în cooştiinţa naţională şi culturală a masselor româ
neşti.
Este Jn adevăr un fapt caracteristic că interesul a
proape permanent pe care Împrejurările de tot felul
şi viaţa specifică ale acestei platforme ante-pontice îl
trezesc în conştiinţa românească, nu este atât o miş
care întreţinută prin manifestări oficiale, mai mult sau
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mai puţin artificiale, cât mai ales o stare de spirit care
.se întreţine singură prin propriile ,ei puteri.
Gestul oficial nu iace decât să sancţioneze organic
o stare de fapt.
Acest lucru are desigur cauze multiple, sentimentale
şi de fapt, a căror analiză ar fi instructivă.
Este suficient să amintim irolul istoric al Dobrogei în
formarea romanităţii poporului nostru.
Stiinta si în genere intelectualitatea românească au
fo;t cu' pr�căc/.ere acele ";Sectoare ale activităţii creatoa
re româneşti, care cu instinctul sigur al unei tradiţii vii,
au transformat Dobrogea dintr' o simplă provincie ad
ministrativă untr'un element organic al spaţiului geo
politic românesc.
Este ştiut că în concepţia modernă un Stat nu-şi ca
pătă închegarea definitivă decât în măsura în care-şi
iace datoria de a-şi organiza cunoaşterea ştiinţifică şi
desvoltarea social-economică a teritoriului.
Din acest punct de vedere trebuie reamintit că ştiinţa
românească nu numai a iniţiat o vastă campanie de
cercetare a pământului Dobrogean, din toate punctele
de vedere, dela arheologie până la studiul mării, dar
a realizat şi cuprinzătoare lucrări de sinteză.

In cele ce - rezumăm, - cititorul va afla adevărul
rostit cu vădită competinţă şi autoritate la Fundaţia
Carol I, în cadrul „Dobrogea Ţara Soarelui Răsare... "
organizat de noi, asupra problemelor principale în le
gătură cu acest ţinut românesc.
ELSA şi G. DIMITRIU-SEREA

4

www.ziuaconstanta.ro

Ce este Dobrogea
de

CONST. BRĂTESCU
Prof. la Universitatea din Bucureşti

Ce e,ste Doibl'loge
, a din pUIIllot de vedere ge,ogrofilc? Să
încercăm a schita în câteva trăsături naturCJ1 fizică si
imp01'tcm1CJ1 ace�tei! proivinlcif româneşti dintre DU!Ill�e
şi Mare, în spe1cial rpen/tr!ui !Cititorii sitreim, caii n'au avut
pr.i!l!eJUil s' o cunoCJISlcă mai de aiproCI(Pe.
Mai mtâi, diaică o privim ipe hartă SCJJU din sboru[ WllU.i
av�0111, ea ne apare sub chlpull �ins,1:t±e-adânc
intrate în coli.Pul oval al Românaei:, în partea ei sud.
orientală. O peninsulă desălvârsiltă ai fOISit ea mai all.es
î�rille geotog�ce kecute, duipă: sa:mnCJltic, câind si
dinispre răsărit, de căitre M. Neaqră, şi din spre Nord,
de •oătre câmpia BCI1sarCllbiei şi! din sipre apUJs,, de către
câ11npi:CI1 ,română, dm- m 1Pm1e şi din srpre S!Uld-weSlt, pe
vail:ea
. P.rovc:Ddiei, ape[e sărate ale Mării o Înioonjurau
aiproOJpe de jur împrejm. Chiar si! CJISităzi, cân-d fhwi!ul
se rev,ar.să, iar imense/le bălrti a1ie lafbmitei, Brăiilei si
De�lei, - rpe o iărgime de 15..:_60 km„ se trCllllSformă �
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ailibia unui uriaş ipotQp de CIIP'ăi dru.illce, gă:llbue şi căilă
toare, , din oare ies deasuipra n,umai coroanele si:nlicliilm
.bătrâne, - Dobrogea are înbţişa;re,a Wl!ei adevărate
pen.Îlnls'Ulle.
Dobrogeg__m ai este-şi un IPGdiş. In deosebire de Tr<1111sillvâ:ma, ca;re are La mi�[IOic -d depresillme �a ci.rea 500600 m. peste ruveJull mării. i!ar !Pe margini e înconau
raltă de cum.ma munţillio:r' CCE1Paţi (1700-2500 m.), Dobrogea e înal ă 111 mt ·m-,iar pe de mar,gini e llI1JCOn
iu11cttă de depresi1UII1i întinse. La: wesit e depres1unea
câmpieil române, C-CIU!Zată de falia duinărean'U!, în lun
gul ,căreia p];ac-a de s,u!b câmpie s'a scufundat la mare
adânicime, lcnsântd să mva!deze ma:re,a iin erup de gollf.
redUJS mai târziu în laie si în 1ce[e clin, urmă transformat
în şes prin sedimentare� râurilor 10CIII'lpa�-balcanke şi
a vântuirilor care au de1PUS nisi,puF şi foessul. La noT"d
e depresiunea mol'davo-bCI1Sarabe,ană, caU1Zată de falia
Focşani0Gc:cl.aţi-Tuilicea
. . m h.11n.qui] căreiia placa dela
miază noaipte de asemene-a s'a sc:ufondat si a treic!IJII
prin ,aceleaşi' faze de eV10llllţie ca şi câmpi� română. 0
La rcnsărilt, M. Neagră, cuibărită mtr'o imensă groapă,
p11ovocată de Înlco.voierea scoarţei tterestre ,spre• adân- �
curille acestei mări. Ia;r 1a sud, larga va:le a Proivadiei,
ce se desiohi(ie [a:. V am.a:.· si ca
, re, în, trecUlt, a fOISlt un
goLf de mare ,ce înainta ad&nic în 111sca1t pâil'ă pe 1a Sul
temilar, în wma UIIllO!l' fracturi si scufundăll"i CI!le sooartei
în 1CU1Prinsul văii. Din ve1ohiuÎ goihf n'a:u rămas astăzi
decât ,cele două lim1ane Devnila.
Acesta e podişw îmreg.
"La noro. el are înălţim1 1Pânăi la 450 m.; la: s111d-west,
pe cwn.pănaapeior. ,ce cl!ommăîinî a fer-ată. RU1Sci111c-Var
na, înălţimi până la 500 m.; iar la miiloc, între Cema
V10da şi Oon'Stanţo:, un4e şL provincia se îngustearză pâ
nă la 62 Imn., ��în� âe abiâ dei 57-100 m„ peste
nive,l'llll Mării.
P,gdişuLacesta dlOirnină toate îrrruprejurirrnile de illllr îm
pr�m, dUfPă cum TransilirCI1I1ia
1Proivin!cille ex
tracaripatice. De ;pe ,,mum.ţW' Măici!nuil,ui !Privi'rille bat pâ
nă la: oohlll Ccm.,paţill,or, icari se văd negri pe fundw lu-

domm
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miinlos ,al Îlnlserrării; iar inoaipiteCII v,� hmninille ele1cmce
diln p0'1'1turile dunărene Brăila şî Gali.aţi! ca nişte cande
la:bre EmONlle 1ooborâte din ,cer m 5ntunerilcU!l deila fcrţa
pământului. De jpe măliţimille, fortificate în trecUJt, ale
Silistrei prirvirea domină oraşU!l Călăraşi, balta Ialomi
tei s.il BărăgCII11Ul, De jpe vârfurile, ce s·e ridiic:ă deasupra
��efor vechei:, ,celtă:ti a SO!lisoviei ,CJUIPrmi cu o•chii' delta
şi (POţi. •CJ1dmira răsărilwl soarelui pe:ste M. Neagră. Prin

aceasta Dobrogea joa1Că rolul UIIllUi fort înaintat în coa
sta României, căreia îi poate OJSigura o viaţă politică
independentă ·şi, în 01cedaş timp, mlul unui „plămân"
de respiraţie care-i înlesneşte o viaţă economică inde
pendentă.
lntr'adevăr, oil'Îlce stăpânire streină în Dobroge,a ar
putea anihila circulaiţ.ia e,conomică pe Dunăre şi e!X
pomiil jprinlcipa[ al avuţi.ei româneşti: cereadele şi jpe•
troluil; ar exeircita toto:dată şi o :imLuelllţă nefastă: asu
pra vieţii ,politice a ţăTii din umhna Carpaţilor ; dovada
stă îndelungata simercmitate turcească, de cinci: se
cole, .asupra PrincipateloT române şi extin:dereCI1 jprin
,.raiale" a stăpâniri.ii h.lfl'lceşti şi: în sltânga flUJViwlui.
ExCI1ct după cum ,cine me m mână Tl"1<Illl3iilvcmia poa:te
exercita o preisi'Ullle poilitiică CJISUipra teritoriwlm de din
coace de Car.pali, CllllIIl mărturie ne sită isltoria, caTe ne
V10rbeşte de Sll!Z�ranitatea dm treicUJt a Ungariei as1.11Pra
aceloraşi Prindpate iromâne•. S'ar putea afuma msă că
valoarea Dobrogei pentru statul român, din pUillct de
vedere economilc şi politik:, este ,eh.iar mai mare, decât a
TrcmJsilvaniei. De �eea ou drept 10U1Vânt s'a afirmat că

Statul din Ca:ripaţi OJTe doi poli antrojpogeografici: unul
este în cetatea în:conj,urrată: de mUIIllţi: Transtlvania, iar
celălalt în 'teritoriul dintre DUJnăre şi Mare: Dobrogea.
Fără hilnterlandul mUJntos •si fără fall:ada maritimă orice
formaţie ;politică la Duinăre'a de jos � c:i!U'ilgă! (S. Mehe
dinţi!). (Nu mai stărui! aS,UIP?la :impooltanţei strategilce a
ac�or ţilnuturi. Marelle ÎttnipăraJt Traian, când a voit să
c111oereCJJScă Dacia lui Deloe!bal a aJtaioat.io tocmai din
aoeiste două tilloduri viitale, ridiicând aipoi în munţi U'apia
Trajcmai, im
pod5şull! de1ia mare Tropaeum Trajcmi.

m
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La fel a fost atacată ţara noastră şi în Uillf:ilmwli rărzboiiu
mondial din a1ceil.eaşî două părţi: cărei, cine stăpâneşte
aceşti clldi poli, UIŞIOr• stăpâneşte OlPOi şi regiu.ni:le i.nller
mecli�are.
Care cm' fi: fost destilnul Doibrogei SIUh o altă stăpâ
nire? SUlb Rusi, ea a.r fi devenit o parte din drumuil de
e:xipanshme dl a:cestui ,popor sipre Mediterana şi, în
special, spre Ocmstanltini01Poile, în executarea U!Ilui ve•
chiu tetstamenit. Sub Bulgicm'i ea ar :li rămCIJS o pr,oivmcie
lc:lit�ală, în de·oadentă e:conomilcă, neavând un hiinter•
land bogat. Sub Ran{âni însă, ea devine faţada şi fron
tonfllll ţării, vonlandUJl. U'l1ei ţări bogate în petrol şi ce
reale, prin reare se !Poate mviora eoOOliOlIUlceşte. Pomd
Con1stcmţa ,eiste o ,creaţie pur românea1S1oă, icm' cifro a:fa
cer'ilor sale îl asează ,allătud de marile porturi
din Oocildelnt. Pentn'.i, to,ate aices
, te motirve stăpânirea
Ddbrogei este o ne•cesitalte vita1lă peinlll'IU România: şi
orice stat, oare are mteres să vadă! m Carpaţi şi 1a gu
rile Dunărei o ţară: sănătoasă şi pl'OIS{Peră, cu care să
aibă relaţii economice îniviorăto,are, v,a trebui să sus
ţină stăpânirea româneCIS1oă în Domogea.
Provmcia aceasta ne oferă şi o mClll'e varietate de
peăisagiî.
I. lată, pe 1a �gini, peisagiul bălţilor şi deltei;
imen e în
ei-i albCJ1Stre, viin:ete,gălfbuii S'aJUi •ctlhe, dUJPă
loc şi cmotimp: raiuil ipopoarerloT de, pă!sări aquatilce şi
migrătoare: adăipostwli miilimrlelor de peşti de toit soiul.
Cânld apele vin mari, întreaga întindere se tra
, naformă
într'o mare de apă d'lrllce, din 1care răisar insUile, verzi
de vegetaţie: atunJCi vCIIS·e'le pliurtitoare taie drumuri mai
deadreptw, fără a· mai ţiln,e seamă de fm apei, de
gârle sau de grinduri. Când apele srcad, răsar în ma
luri rădăcinile• să:illciilor · bălbrâne, ca n.iste m,al{iări, de
bămi roşcate de peiscari. insule de „1)1�" plutitbr sunt
purtate de vânt peste luminişwi de ape CllCoperite în
parte de mueri crl!bi! şi gallbem: cherhanale şi oolihe
pescăreş.'t'i aipar pe grmdurile joC11Se, Iarna iacurl!le în
ghiaţă sticlă, iar diln · ghiaţa lor gma1Săi se taie enorme
cruci pentru, serbărill.e bobotezei. 1n tocmnneil.e târzii in·
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cerul
t,estii
cendii mari în pădurile �e
nopţii C<I'n scwianele atri!ccme. Ţinut de ms,piraţie pentru pilciori, (Pentru poeţi e,l se rezumă, c,a impresie, în
aceste tre'i ,cu,vilnte: valwi, vân
- t, stuf. Iată halita!
2. UlUil!ează apoi peisajul daco-mediteranean a1l j:u
deţub.ii-.!f-u1ieeai.-cu-pisiouri olaşe de roce tari - granit,
porfir, quarţi't sau ,ca1ioar
pe, •caire se ridiică şi câte
o ruină de ·cetate merdiervală. cum este cea de1a Eni
sala, unJde au hălăduit si negustori genovezi: ,cu păduri
bătrâne de steiari din �ari, pe vremuri, s·e construiau
corăbii, seru se coilllSoMau malurile CCJ111,cthtlui Sul:iina:
cu codri parfumc:tţi) de tei ce adăpostesc prisăci de al
bine, a oăror mieTe limpede si: gws,toasă hrănia în tre
cut saraiuil. SuLtanulUi: ,cu �dgorii die vii vestite, ca
cele de1la Sariioa, de unde buţile de vin a,jungeau pân·ă
la curtea împărătesei Eca:terina Iii din îndepărtatul
nord ; şi, în fine, ou văi largi şi coline îm:ărcate de :i,o
dul ceTeailelor î.n anii cei mănoşi: imăi şi al doi!lea pei
saj diobrogean, poate cel mai frumos dintre toate.
3. Mai SU)re miazăzi, (Prin judeţele Co111Stanţa şi Ca
licncra, se întind, cât vezi ou ochii, din orizont în ori
zont, peilSagii nooffuşite de băirăgane. Aci, în seoolli
trecuţi.....sub-stăpâni:rea fn.m-coosca, oreşteau ierburi înalte
cât ,călăreţul şi îşi purtau tUlrmele ciiobanii ardeleni
până la vadurile mării. Astăzi ondUllează, m frumoas·a
lună Mat până în zări, oa vall\ll1"ile apei, ,câmpiile de
cernaile ale hărmciei româneşti. Acesta este g:ân.arul
Dobrogei.
4. Spre g,raniţa Bulgariei urmează apoi petsagLu,l de
codru al Deliormanului ,(păid,ure· nebună), în OOIIl,tinUiCI·
reaJ Viălsiei: şi Te·Leormanwui din icâmpia română. Ocu
pc:tt până ia 1877 de o massă <:Om[Pcnotăi de Turd, ace.s1
ţinut, bogat în poiene,, o: semt şi oa lb:c de pcmşunal
pentru tumneJe pă:sto11iil:or din Carpaţl, cari spre toamnă
ooboo-au ,la iem•a t până în „văfle fără iamă" ce se· des
chid spre M. Neagră.
5. Intre oapul Calicrcr, a şi: [bcaJ.itc:ttea Eorene• se în
tinde CoalSfo de Argint C1J Dolbro:gei, cu fale1:i:ele sale
allbe în faţa unei mări de W11 albastru W1eori ideal. F.ste
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wn pe:iisagilU grec. Avem CIJci o coastă, de argint, dar şi
U!Ila de smarald maii ia west şil tmCJI de mărgean sipre
rălsărit, U!Il!de ţărâna roşie ca sânge[e colbrează viu
stâncile falezei.
6. ln fin, e, etsa iul de „rivieră" din, jud. Constanţa,
cu liimane şi piăiii cw , ş1 mătăsoase Şll cu o serie de
[ statiuni balnieare sii clilmaiterilc·e, răsărlite ca niste fm.
mo�e orase mai 'ales de la 1918 in1c10CJ1Ce : M�aia,
Eforia, C�en Syliva, Teorurghio,l şi Mangalia.
Iată ŞctS'e asipede· mCiil'il dobrogene, care dcru varietculte
provinciei; iar peste tot, UIIl soiu de melancolie a :unui
pământ bătrân, în care dbrm civilizaţii îngropate şi
care-l tranisformă într'un imens m'lmeu cm-heologic.
In ceea ce ,prive·ş te istoria şi etnog,rafia Dobrogei, ea
nu ,s'ar ,pute.a înţelege şi e:iqplioa dacă n'arrn ţine seama
de funciiUJI1ea de drum ·în sen,srul meridianului si de ca
pălt de drumuri spre mare în senswl diagonal,' !Pe care
a avrut-o în cunsul vieţii sale.
Intr'aldevăr, atât
,arrulcrhitaite, cât şil în evul mediu,
l Dobrogea a servit drept drum al mwltoir invazii şi ex
peidi'ţii de (lll'mate. Câte neamuri n,'au trelCUt pe aci!
Cimmerieni, Sciţi, Sairmaţt Goţi!, Huni, Avari, Slavi,
Bulgari, Peioenegi, Cuma:ni şi TătCiil'i din 151Pre nord; Turei
din spre sud. Dar a mai fost şi un drum al cmnate,1or
persane, mac•edoilJene si romane, în vechime; tutico-ruse
in epoca modern<I. Re�uil.tatul: mw totdeaunCJ1 pUJstiirea
prO'V'iniciei, jalea şoi întwnerjjcul. Singur dirumui armate
lor romane a adus şi'n ac:este, părţi o tpCIJcie, o sigur<I!Iltţă
si o civilizatie, care a duTat un număr de se·co�e, aju
tată şi de civilizaţia heUelilică, <venli\ă pe drumuii. mării,
Dar au mai fost şi drumurile da:ciice, din Carpaµ spre
mare, în lungul apelor Rrut, Siret, Iallomiţa şi Argeş
şi deCIJlru.ngul oodri[ior şi) stepelor ce, se oontim.tă deo
pCJirle şi alfo a marelui: fliwviU1. lDin lupta mtre cele două
mari diire.cţii de circulaţie a rerultat istOTia şi etnogra
,ce 1le dilll urmă, oa şi'111 t, imp.ul
fia Dobrogei. A biruit
regelui Dac Boerehista, funcţiunea de capăt a:l drumu
rilor carpatice si, odată cu ea, si linistea s� civilizatia
pe aceste lo:curL. Dobrogea a fost' şi mctl -asig:uTatăi dwpă

m
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ce gr.aniţa rwso-română s'a mutat de la Dunăre, la: Nis
tru. Vednilor noştri de la miază� nu le putem SIPune,
în aceste ultime momente,, de,cât următoarele: daic'c»-şi
înte}eg bine viitorU!l, în iloc de a creea Româ:niei, difi
C'ltltăţi în stăpânirea şi civiliz•crrea a1Cestui teritoriu, în
car.e .ei reprezintă doar o minor, itate de 22.4%, s'ar do
vedi mult mai clarvăzători, dacă ne-ar da concursul
în sforţările no(l!Stre de a împiedica reînivierea furu:ţiu
nii de drum dela Nord la Sud a Doibrogei, deopotrwă
de fatcilă şi ,pentru ei ca şi !Pentru noi. Din nefericire...
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I stor ia Dobrogei
de
N. IORGA
Profesor la Universitatea din Bucureşti
Membru al Academiei Române

In timpurile noastre hotarele sunt necontenit în dis
cutie si lumea se simte ca pe vremea unui cutremur
de· p6mânt care ar fi fără încetare: necontenit s'ar
mis, ca [Păman.tul.
Eu vreau să vă spun altceva: ce este trecutul acestei
provincii a noastră, Dobrogea, care era odată Scitia
Minoră. Să ne oprim întâiu asupra termenului însuşi
de Scitie Minoră şi asupra acelui care l-a înlocuit şi
dăinuieşte în denumi19a curentă şi până astăzi, şi eti
mologia acestui nume să-mi daţi voie să o cercetez
înainte de a mă coborî în trecut pentru a încerca să
culeg şi din acest trecut care este sensul acestei pro
vincii. Fiecare ţară are o aşezare, o cultură, o artă a ei,
dar orice tară are un sens. si de acest sens al ei nu
se poate depărta. El se form�ază încetul cu încetul şi
rămâne lucrul principal. Se poate întâmpla ca o ţară
să-şi adauge ce nu avea înainte, dar aceasta nu atin12
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ge sensul ei, şi, dacă nu este în sen ul ei, care e permanent, lucrul alipit se pierde, dar, dacă lucrul se gă
seşte în sensul acestei ţări, orice s'ar face, ţara se va
întoarce la forma care corespunde acestui sens.
Sensul unei ţări este şi geografic şi istoric, - n'aş
vrea să întrebuintez termenul recent de: ,,geopolitică"
introdus de o an�mită gândire politică foarte intere
sată.
Ţara noastră are un anumit sens, vecinii noştri au
şi ei pentru ţara lor un anumit sens. De exemplu, Un
garia poate s'o aşeze cineva în Munţii Maramureşului,
poate s'o fixeze În Carpaţi, dar, cu toate acestea, nu
este sensul Ungariei. Sensul Ungariei este o ţară de
şes. Dacă mai este o bucată de şes corespunzând pus
tei, Ungaria are dreptul s'o anexeze, dar nu este În
sensul Ungariei, în sensul poporului care s'a aşezat
acolo, în sensul tuturor popoarelor avare, hune, care
au fost odinioară acolo, nu este în sensul lor să-si ane
xeze ţinuturi de munte. Ştiu că este alt punct de ve
dere decât punctul de vedere obişnuit. Dar, dacă se
gândeşte cineva bine la această ideie, va recunoaşte
dreptatea ei ş1i folosul aplicării acestei idei la reali
tatea contemporană.
Dacă fiecare tară are un sens, si noi vom căuta să
vedem pe al Dobrogii aces'teia, cale este o ţară pentru
sine, putând fi alipită de alt Stat, dar care nu poate
trăi prin sine.
Dobrogea este pe turceste „tara lui Dobroticl'.'. O să
vedenn era acest75oi;'.otici, despre care n'aş putea
să afirm că ar fi fost Român adevărat. N'am putea
spune nici felul cum acest om de pe la 1370 se expri
ma de obicei, desi se poate spune că mândria lui ar fi
fost să vorbeas�ă greceşte ca la Bizanţ. Pentru că,
la toţi oamenii, este interesantă rasa din care fac par
te, dar e interesantă rasa din care ar voi să facă parte.
Acesta era un Despot bizantin şi aceasta presupune
datoriile Despotului bizantin, de care el nu se poate
despărţi niciodată. Despotul bizantin înseamnă, în fond,
negarea caracterului naţional.
13
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Nurnele „ţăril.J.:ui.-Dobro ici", pronunţat gutural tur
ceşte, dă „Dobrugi-ili" ili în turceşte-în,şemnând „pro
vincie", sufix care se adaugă sau la un nume de rasă
sau la t1nul de om. Astfel „Romania" din evul mediu,
devenind „Rumelia", ceia ce înseamnă Peninsula Bal
canică, ·echivalează cu „tara Romanilor", Rum-ilL Rum
a ajuns să Însemne „Ro�an", ,,Bizantin", ,,ortodox" şi,
astfel, si Asia Mică era: Rum fată de Turci.
Tot a'.şa Ţara-Românească se �hema la Turci Iflac
ili. Iflac fiind „Vlah" (precum, în Dobrogea, Isaccea
corespunde, în formă turcită, vechiului nume de Saccea,
pe care populaţia îl cunoaşte şi acum, iar Ismail din
Basarabia represintă turcisarea, cu i iniţial, a lui Smil
al nostru; asemenea şi apa Smilei în judeţul Covurlui).
Moldovei după Bogdan Vodă al închinării, i s'a zis
de Turci: Bogdan-Hi.
Tot asa, unui anumit teritoriu din Peninsula Bal
canică, ia Apus, într'o regiune din Epir, unde stă
pânea o familie care avea si insula vecină a Cefalo
niei, si erau acolo Greci, Slm:i de un fel, Slavi de alt fel
· si el�mente românesti, Turcii i-au zis Carl-m, adecă
ţara lui Carlo Tocea', stăpânitorul italian pe care l-au
apucat acolo.
Precum partea aceasta din Epir devine pentru Turci
Carl-ili, din causă că nu însemna o singură .rasă, tot
aşa o regiune fără caracter naţional, În care pot să
fie mai multe popoare, şi nu în calitate de locuitori în
rândul întâiu, ţara aceasta a fost pentru Turci tot ţara
unui om, acel Dobrotici care murise şi lăsase un fiu al
său, care se chiamă, într'un singur cas, Ivanco. Aşa
încât vecinii nostri de peste Dunăre îl socot că face
parte din rasa l�r. Dar nu este mai puţin adevărat că
Băsărabă din Argeş, Domn român puţin înainte de a
cest moment, e numit- într'un izvor slav Băsărabă
Ivanco şi un fel µe Ivanco-Iancu era şi Ioan Huniady,
„Iancu din Sibiu", în cântecele Slavilor din Peninsula
Balcanică.
Numele de bobrotici, adecă fiul l�rotă, cu su-

---
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fixul otă, pe care îl avem şi noi, în Dobrotă, Dobro
teasa, nu zice nimic naţional, cum nici-Ivanco.

II
Am spus că Dobrogea a fost pentru România cea
mică „ţara Sciţilor" dar nu numai a Sciţilor. obrogea,
cât este de mică, are în ea, şi în aspectul ei geografic ,
şi în trecutul istor&_2..atru lumi deosebite: două lumi de
apă, şi, indiferent de munţii cari sunt ici şi colo, de o (
formaţie cu totul deosebită de cât a munţilor vecini, .J
la mijloc, un drum. Totdeauna, cine a fost pe malul
stâng a trecut şi pe malul· drept. Aşa sunt apele; ele
chiamă aceiaşi populaţie pe amândouă malurile; nu
sunt ape aşa de grozave, încât să Împiedice pe cineva a
trece pe malul cellalt. Unul· din cele mai înspăimântă
toare râuri este Mississipi. Dar cine s'ar gândi să crea
dă că este o populaţie pe un mal, alta în faţă! Sau
Orenocul în America de Sud. Dunărea îşi cere locui
torii ei pe amândouă malurile, ea adună oameni de
acelaş fel şi-i aşează pe ţărmul drept ca şi pe ţărmul
stâng.
E aşa de multă. şi, pe alocuri, de veche populaţia
românească pe malul drept, încât, mergând într'o ex
cursie, la capătul unui Congres de studii bizantine, în
Macedonia, am găsit de-o parte ultimul sat românes
de felul nostr�i!]-zându-se până spre această adân
c1l
cime macedoneană, iar., de partea cealaltă, cel dintâiu
sat macedonecm care, din ramura cealaltă, se ridicase
către Nord, ajungând să fie vecin cu satul dunărean.
Nu ne-au ajutat împrejurările să putem reuni elemen
tele acestea, evident pierdute, ale rasei noastre.
Dunărea este, astfel, mărginită de la un capăt la
altl tot de Români. De aceia, Românii din Timoc, din
regiunea olteană, foarte mulţi, mult mai mulţi decât
Românii cari s'au prelins dincolo de Dunăre în partea
aceasta a şesului muntean. Tot aşa şi în Dobrogea.
Va să zică sunt acolo Dunărenii, sau cum li se zice în
regiunile vecine cu Serbia: Dunărinţii, aşa cum li se
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zice 1 Mehedinti" la cei dela Mehadia. De altă parte
sunt În• Dobrogea oamenii Mării, Maritimii, am zice:
Morlacii, Mavro-Vlahii ca acei din Adriatica. Toţi sunt
în Dobrogea, dar n'au a face unii cu alţii. Sunt „oa
menii Mării", Români vechi, Românii Dobrogii? Nu,
oamenii Mării făceau parte din marea întindere gre
cească încuniurând tot Pontul Euxin. Grecul, Elinul din
Tomis, din Kalatis, unde este Constanţa şi Mangalia,
- care Mangalia, nu este decât Pan.colia, ,,oraşul
foarte frumos", pronunţat turceşte, - este mai aproape
de Grecul de la 01bia sau Phanagoria, care se găsesc
în Rusia, decât cel mai apropiat sat de indigeni care
se găseste în vecinătatea lui, si cari indigeni, în timpul
cel mai 'vechiu, erau de rasă t�acă, dar aceasta nu ex
clude legăturile cu dânsii. Acesti riverani, acesti mari
iimi au legături cu fraţii lor, · ei s{int oameni cari ',,se uită
la Mare", dar au nevoie să se alimenteze, şi, cum
nu vine corabia din vechile lor aşezări să li aduccr
hrana, hrana aceasta trebuie s'o tragă din interior.
Aş crede chiar că o anumită populaţie tracă s'a băgat
acolo anume pentru a hrăni pe Grecii de pe mal; nu
· sunt locuitori vechi, dar ei vin acolo pentru că nu oca
sia de a vinde- vin la târgul Grecilor acestora, de pe
malul Mării.
Una din cele mai frumoase descoperiri ale d-lui Se.
Lambrino e aceia care a găsit legătura cu un reqR
trac care trebuia să între în legătură cu aceşti oaspeţi
greci. Ei erau ,pentru această regiune ce sunt Sasi'
din Ardeal faţă de populaţia românească de
colo. Cum Românii ardeleni vin la târg şi vând Sa
sului, care se sprijine pe munca braţelor româneşti,
cum nu poate să trăiască bine Sasul dacă nu merge
la Sibiiu, la Mediaş, la Sas-Sebeş la târg, unde întâl
neşte pe Românii din Împrejurimi, tot aşa nu putea să
trăiască depl'in locuitorul acestor frumoase colonii, cu
cheiuri de marmură uneori, de pe malul Mării, fără
să aibă a face cu barbarul din interior, pe care îl atră
geau către sine cu ispita câstigului.
Pe lângă aceste două cat�gorii de oameni, este a
0

::i
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treia: păstorii transhumanfi. Păstorii aceştia transhu
manţi, cari erau strămoşii traci ai Românilor, sunt în
veşnic drum anual dintr'o regiune de vară într'alta
de iarnă, ajungând ş1 până în Crimeia. Sunt şi acum
Mocani de aceştia cari au şi rămas în Crimeia şi, să
răciti, nu se mai pot întoarce la vechiul lor rost, după
ce �u fost foarte bogaţi în turme şi bani. Pleacă deci
Ardeleni de aceştia, străbat Moldova, se duc în Bu
geac şi trec dincolo de Nistn-+, - o direcţie, - im_ 1n altă direcţie, - ei pleacă din Ardeal şi se duc în
Dobrogea.
Nu ne oprim la numele de localităţi actuale, cum
este făgăraşul Nou, dar este foarte interesant că se
găsesc în părţile acestea câşle, după modelul turcesc,
şi toată partea de jos a Basarabiei era plină de câşle
de acestea. Numele lor arată naţia întemeietorilor:
Câşla lui Căciulă, câşla lui Manole Gociu. Un admirabil
element românesc din Dobrogea este alcătuit din Moca
nii acestia, lângă cari se găsesc oameni veniti din Brăila si R&mnicul-Sărat, Cojani, veniti „cu cosi'.irile", CU'
c�ţele acoperite. Intre Coiani şi' Mocan( este foarie
rncire d�c,senire şi, undeva, �ntr'o \descriere a vieţii
de pe valea Teleaienului, se pomeneşte Coianul
care vine cu carul de porumb, şi de departe se aude
scârţîitul carului prin care, se aduce Mocanului hrana
de care are nevoie. Şi aceste două clase nu se ames
tecă. Mocanul se consideră ca un călător dârz, un
viteaz, ,,lmpăreft�peste oile sale, pe când Coianul este \
-'
un om de clasa a doua, si, în schimb, Coianul, rsi râde
de Mocan, şi, de exemplu, fiindcă acesta are c6maşa
neagră, muiată în zer, cutare sat prahovean, Rânce
zii, are un nume care nu se explică altfel decât prin
faptul că aceşti Coiani râdeau de cămaşa râncezilor.
Pe lângă aceste nume vii .cl.e câşle, cât de puţin pi
toresc şi fără sens este câte un nume dat de Stat în
lec;rătură cu cutare persoană ilustră din trecutul con
temporan al poporului român! Ba ni-a venit la Aca
demia Română, oficial, acum câtiva ani, prop.unerea
de
a da noi nume pentru toate ·sciele turcesti
. din Do-,
.
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·brogea, şi m'am -ridicat spre a spune că este absurd şi
-stupid să se �eară transformarea aceasta, distrugând
tot caracterul istoric al unei ţări, fără să ne mai gân
1 .dim la faptul că numele acestea turceşti ni sunt foarte
folositoare nouă. In vechea- ,Dobroge. De fapt nu sunt
·decât, nume rom&neşti pe malul Dunării, nume turceşti
pentru rest, afară de cele câteva ruseşti, ceia ce se
-datoreşte destul de recenţilor Ruşi Lipoveni, Cazacilor
aşezaţi la Gurile Dunării.
Şi aş adăuga încă o categorie: elementul pescăresc.
De oarece Lipovenii sunt „vechii credincioşi", cari au
păstrat· religia ortodoxă Împotriva reformei laicisante
a lui Petru cel Mare, care punea pe Impărat în
,fruntea Bisericii în locul Patriarhului, de oarece ei s'au
aşezat numai dela 1700 înainte, se pune întrebarea:
Jnainte de Lipoveni, în părţile acestea, unde cutare
mică gură a Dunării se cbiamcLE.ortiţa, cine a fost ?
Aceasta naică o probfomă foarte interesantă. Au fost
I odată pescarii greci, dar, după pescarii greci până la
�p.o,veni, t:ine ct""""stat acolo? Este şi o regiune de pes
'cuit care poate-Ji deosebită de rest.
Iar, la mijloc, formând acesta sensul pricipal, fiindcă
sensurile celelalte sunt diferite: sensul dunărean în le
gătură cu tara · noastră, cel maritim cu Grecii! Pontului
·Euxin, fJP-n�ul ciobanului În raport cu Ardealul, este
-drumul. Drum de invasie în rândul întâiu, pentru că
drumul de· comerţ În părţile acestea există într'o mă
sură mai mică. De atâtea ori, examinând călătorii în
părţile noastre, am notat de ce natură erau ei, de unde
veniau, ce caracter naţional aveau, pe unde treceau
Dunărea. Ei mergeau pe la Isaccea, care-şi are şi un
.nume slav, Obluciţa, ce vi1:1e dela „oblu" în sensul de
.;-;plan", 'căci acolo se ridica un platou de-asupra Du
· nării. Mi-cim permis ·să spun că între un mic stăpânitor
Saccea, pomenit de Bizantini, si între Saccea de la Dunăre este o legătură.
Nu înţeleg ce altă explicaţie s'ar găsi acestei po
·triviri de nuine, atât de atrăgătoare. Ca să aşeze ci
·neva 'Pecenegi' pe· aici, aceasta, dat fiind felul de viaţă
18
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al acestora, înseamnă sa ia ,un Indian din seminţia
Pieilor Roşii şi să facă dintr'însul un bancher la
New-York. Pecenegul era om de stepă, care nu se
aşeza, prin urmare orice explicare pecenegă în Do
brogea înseamnă necunoaşterea totală a realităţii, pen
tru că nu se poate face dintr'un cioban şi un nomad un
agricultor în regiunea unde izvoarele bizantine spun
că era agricultură. Dacă era agricultură în părţile
noastre, cine să facă agricultură decât oamenii legaţi

în toată desvoltarea lor istorică .de brazdă? Ei au creat
agricultura, sau, mai bine, agricultura i-a creat pe
dânşii ca popor.
Sciţii au fost aici fiindcă au bătut acest drum, fiindcă
pe această cale puteau să Înlre În Peninsula Balca
nică. Sciţi de două feluri. Noi zicem: Sciţi, dar forma
cea bună este Schithi, ceia ce corespunde numelui
egiptean de Ascuzas. Sciţi, ca domni, Arieni, Sciţi ca
slugi, Turanieni. Sciţii aceştia veniau, de altfel, şi cu tur
mele lor, când nu erau ostaşi, şi aveau un drum în
semnat prin movilele acelea pe care Bulgarii le-au
săpat aproape în întregime, unde se găsesc şefii •lor
morti în anume Împrejurări, cu calul, cu armele, amă
nunte care nu întră în cadrul acestei conferinţe decât
pentru a explica numele de Scitia Minoră. ,,Scitia cea
mare" era eurasiatică ; se întindea în toată Rusia răsă
riteană, în toată regiunea şeasă dela Apusul Asiei; era
prelungirea unei mari Impărăţii de stepă. Cum, mai târ
ziu, venind dela Sud către Nord, Dobrogea a fost pre
lungirea către Miazănoapte a Impărătiei Turcilor, de
origine turanică, lot asa, în vremea �ea mai veche,
Dobrogea a fost preludgirea pe acest drum a elemen
tului turanic care venia din Nord.

Dar veţi zice: aceştia erau nişte distrugători. Atârna
de Împrejurări. Dacă lila cineva Ponticele lui Ovidiu, va
vedea conditiile de viată de acolo. In documentul acesta
poetic, cel �at preţios' pentru cunoaşterea Împrejurări•
lor în vremea cea mai veche, se văd Greci, se văd ele
mentele romane, mai mult suprapuse, nedându-se la
negoţ, se văd. barbarii aceştia, cărora, mai de târziu, li
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www.ziuaconstanta.ro

se dădea numele de Sarmaţi. Şi atunci „Scitul" nobil,
care domina, Scitul supus, de rasă inferioară, erau hră
niţi ca barbari. 1.;i] se ,plăteai o „pensie", şi, când nu ve
nia pensia, barbarii se supărau, escaladau zidurile
trăgeau câte o săgeată în ,interior, şi Ovidiu se ducea
si el să arăte că face parte din această comunitate, ca
�ă ameninte cu sabia sa, de pe ziduri, pe barbarii
din preiur.
III
Aceasta este Dobrogea în antichitate, şi acestea sunt
liniile care continuă pe urmă. Şi ce a fost după ce s'a
mântuit antichitatea? Antichitatea s'a mântuit lăsând
un element romanisat foarte puternic pe acolo. yerce
tările-iui Pârv-a-n---Gru mătat, şi la Ulmetum şi aiurea, lo
cuitori de origine tracă, dar vorbind limba din care
s'a desvoltat limba noastră. Numele de Petra, care se
găseşte în inscripţii a continuat într'o epocă mai târzie,
dar schimbând numele roman cu un nume de barbar
slav, Camena, ceiace înseamnă cµ oamenii n'au perii.
Nu periseră nici pe la sfârşitul secolului al IV-a, când a
venit aic'il lmpăratul Valens, a găsit ruinată cetatea a
ceia din epoca lui Traian, Tropaeum Traiani, şi, într'o
mare întreprindere de refacere, cu legionari având în
frunte pe ofiţerii lor, s'a restituit această cetate. Aceasta
înseamnă nevoia de apărare, dar înseamnă şi o popu
laţie statornică. Am întrebuinţat ,pasagiul acesta) din
retorul contemporan Themistiu, care este de toată evi
denta, referitor la Tropaeum Traianil, - e vorba de o
regi;,,_ne cu mlaştini, de ceva care .se ridică de-asupra,
de ziduri dărâmate din vremeq lmpăraţilor, - dar
sensul acesta a fost tăgăduit, şi în sirăinătate, de
unii arheologi.
Fapt este că prin anul 400 era garnisoană romană
aici, şi atunci întrebarea care se pune este următoa
rea : ce s'a ales din aceşti oameni ? Oamenii aceştia
erau mulţi, şi erau destul de numeroase, până În epoca
. bizantină, cetăţile acestea. Izvoarele bizantine din se-
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colul al VI-a şi al VII-a arată că ele erau vii, vii acum
1300 de ani. Dar, dacă erau vii oraşele, şi cum nu mai

era vecinătatea elenică de .jur Împrejurul Mării Ne•
gre, aceasta înseamnă că ei se hrăniau din provincia
însăşi. Este de ajuns să se vadă Grecul acolo, ca să
recunoască imediat elementul tracic romanisat, ames
tecat şi cu elemente barbare la spatele sale. lncă

odată: Ce s'au făcut oamenii aceştia ? O anumită
scoală istorică, foarte veche, azi, spune că au venit
barbarii şi i-au distrus pe toţi.
Cercetările care s'au făcut în Dobrogea au arătat
însă un lucru: nu a fost setea de distrugere. Ce vreme
aveau barbarii ca să se apuce să ciocănească unele
ciupă altele toate pietrele? Ci, în biruinţa chiar a Ro
manilor, Romanii au distrus poate, une ori şi Bizantinii.
Ca măsură politică momentană, trebuiau să apere o ce
i
tate mare, şi atunci luau elemente din ea, ş l cu elemen
tele acestea îşi făceau o apărare mai restrânsă. Se vede
în multe locuri cum a fost cetatea cea mare şi cum
s'a făcut cetatea cea mică în părţile dela Dunăre. De
alminteri, aşa cum făceau sătenii noştri la Grădiştea,
cari luau din ruinele Sarmisegetuzei ce trebuia pentru
a-şi face casele, şi cum, în altă parte a Ardealului, la
Dănsuş, biserica Doamnei Zamfira este făcută numai
din piatra cetătii, si de aici ideia că ar fi clădirea lui
Longin, prieten'ul lui Traian. Acesti oam1,mi, cari nu
puteau fi distruşi, şi-au schimbat Îimbr:r, - atât!
Să nu se vorbească de rilultimea enormă de barbari
cari au venit acolo si au înlocuit imediat elementele
trace-romane. Când 'au venit Bulgarii, în secolul al
VII-iea, erau o mână de oameni. Poporul însuşi nu
era numeros, şi masa rămăsese prin părţile dela Vol
ga, când urmasii lui Cubrat � · Curt, nume turcAsc, s'au Împărtit în' mai multe directii, pe unde găsiau ocu
paţie ca �ercenari. Căci Bulg�ii n'au venit în cali
tate de cuceritori, adversari ai Bizantului. Teoria că
Bizanţul era grecesc, - nu; ci intemational si roman!
- şi, pe de altă parte, Bulgarii, sprijiniţi pe eiementele
slave de aici, care nu erau Slavi, ci Traci romanizaţi.
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ar fi format partea. cealaltă a unui mare conflict isto
ric, este cu totul falşă: ei erau o mână de oameni.
. Aµ fost întâiu un lagăr, ca şi Francii în Apus, un
lagăr de pradă, care se ducea să adune prada aiurea.
Intr'o anumită teorie, se spune că Dobrogea este
patria bulgară cea veche. Acolo a fost primul Pres
lav, şi ar dovedi-o numele de Preslaviţa, pela Nicoliţel.
Dar Nicoliţelul este tocmai regiunea care represintă
mai bine alt trecut, regiune de vii, în legătură cu
străvechiul rol al vietii de vie la Geti. Prin urmare
1n regiunea aceasta �rd mai puţină .p�adă decât ori
unde. Nu se poate admite o astfel de· aşezare şi pen- ·
tru alt motiv. Năvălitorii erau în drum: Dobrogea nu
era 'pentru dânşii loc de aşezare, ci drum de trecere
către splendorile vieţii orăşeneşti din Peninsula Bal
canică, ţinta fiind Constantinopolul. Tot ce era în urmă
însemna ceva neglijabil.
. Am luptat multă vreme pentru a face să se înţe
leag� de cerc�tătorii din. Apus un lucru simplu. Când
Bulgarii au ajuns să se organiseze, atrăgînd elemen
te.le slave care · erau, de fapt, elementele . vechi, Traci
romanisaţi, când s'a ·ajuns · la marele lc,r stăpânitor
Si:rii.ipn, presintat ca şeful naţional al Bulgarilor şi el
ar- H voit să bulgariseze Constantinopolul· supt o nouă
coroană imperială, am spus· că nu se poate decât un
singur Bizctnt, cu Greci, cu· Bulgari, cti ·Sâroi, si ar fi .
putut să fie
cu Ro.mâni, ba şi cu Arabi, dac5 ei se
făcedu ort6d6xi, Imperiul este internaţidnal şi roman,
în ·esenţa lui. Şi am o mare satisfacţie că şeful şcolii
de bizantinologie germană, d. Dălcier, este absolut de
părerea med; el a declarat, acum în urmă, că nu poate fi 'v'oi:bd . de u:n Simion ca sef national · care vrea să
·
facă o împărăţie bulgdră.
'
'
După aceia, ·se zice, 'regiunea aceasta a atârnat de
Imţ,eriur bulgar, pe care unii ·voiau ·să-l întindă şi
până în Ardeal. O anumită hegemonie, o anumită su
pt.mere lct ·tribut a locuitorilor se poate, dar să se ad
mită că în evul· mediu · era · uri Stat ca în timpurile
noastre, cu ridicarea steagului, poate şi cu imnul na-

şi.
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ţional şi cu prefecţi, cu subprefecţi şi vătăşei, este ab
surd� Inseamnă a nu ·înţelege Fe era: ,,Statul': meili�cl..
.
.
Bizantul n' a renuntat niciodată la dreptul său nu
numai ;supra Penins�lei Balcanice, dar şi asupra re
giunilor noastre. El se socotea: stăpânul de 9Iept. Când
putea, se întorcea: înapoţ: supt Constantin, supt Ius-1 ,I..
tinian, supt Comneni. Şi el a păstrat cu îndărătnicie
cetăţile de pe malul Dunării, kanda bizantină. Şi- banda l
aceasta bizantină este tocmai Statul lui Dobrotici.
Dobrotici era la Cavarna, mergea până în marginea '
Varnei, se ridica . -până în reg"iunea Dunării-de-jos,·
unde era cetatea din insulă, Licostomo, în lt9gătură cu
„Gura Lupului"., Vâlcbvul, de şi aşezat \CIÎ.urea:, nu
este şi el decât o aşezare la Gura Lupului. De acolo,
de la Cavarna, din margene a Varn�i, până în părţile
dela Licostomo, unde s'au aşezat pe urmă Genovesii,
în toată partea: aceasta este „banda J::?i?antină". Să
nu se uite că acea Chilie-Licostomo -era legată 'de Patriarhul din Constantinopol. Pe când Bulgarii erau în·.
interior., banda bizantină nu· făcea decât să continue·
banda elenică de odinioară, ceta ce înseamnă un lucru deosebit de rest. Iar urmaşul lui Dobrotici, · Ivanco, ·
avea: lângă- dânsul, în- tratatul au Genovesi'il-, - cari îsi
făcuseră acolo un deposit, cu consul( având -S:i 1�
Cetatea-Albă şi la Chilia influenţa lor-, pe un „Ihlpanus", ceiace înseamnă sau Cioplan, nume turanic,
dar transformat la noi, sau jupân, ca jupanii .de la
Cetatea-Albă;.
Nu pretind că acolo ew·u r-rnmai Români ; d� afirm·
că erau elemente care puteau veni de pretutinde_ni, şi·
dela Români. Era un teritoriu international, maritim.•
comercial, care putea: să aparţină un;ra sau altora.
Şi, când Ţara Românească a făcut comerţ, când s'a
legat de cetătile săsesti si a transmis mărfurile apu
sene către O{ient, ad�c�d mirodenii şi stofe scumpe
din acest Orient, ca să le treacă în Apus, atunci Ţara
Românească a simţit nevoia de a stăpâni acest Despo
iat. Despotul însemna, de altfel, numai un aliat, o rudă
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a lmpăratului, şi,. e foarte probabil că Dobrotic'i era
înrudit - cu Pcideologii Impăraţi în Constantinopol. Ai
nostri, astfel, au simtit nevoia să aibă acest debuseu.
· Trecând în vreme:::C lui Mircea-Vodă, care s'a ;ub-

stituit despotului, luând şi titlul bizanti'n, întinderea
la Mare nu. înseamnă' decât debuşeul firesc al unei

puteri economice din interior. Şi, atunci când au venit
Turcii, ei n'au continuat această linie, fiindcă ei nu
aveau putere comercială: au putut Împiedeca aceia
ce fusese, dar nu i s'au putut substitui.
Am luat numele turceşti din Dobrogea să le cerce
tez pe rând, ca să văd ce înseamnă ele. Aşezări indivi
duale, feude atribuite de Sultan unui spahiu oarecare,
fântână la drum, loc de pelerinagiu musulman, popas
de oaste. Caramurat, Caransuf, Imam-Cişme, Nal
bant, în legătură cu armata (potcovar), Hagilar, adecă
,,hogii" fiindcă Jar este pluraluL turcesc Eschibaba,
adecă „Sfântul cel Vechi".
Nicăiri nu se vede, la Turci, o colonisare de Stat,
făcută ca înainte, după vechile norme romane. Oto
manii au făcut şi aici acelaşi lucru ca şi aiurea. Fără
voia lor, au tăiat desvoltarea firească a împreiurări
lir. Fiindcă Dobrogea trebuia să fie totdeauna ieşirea
la Mare a unei mari puteri producătoare de grâne în
interior.
Dacă este o linie politică, linia politică are rost aici,
şi numai aici. Şi, dacă este un „spaţiu vital", ,,spa
ţiul vital" nu înseamnă a se lua ceva unei ţări care ar
fi putut hrăni pe cuceritor si fără cucerire, ci înseamnă
putinţa de a răsufla a �ei mari regiuni, locuită de
un popor zdravăn, în continuă înmultire, care munceşte şi dă lumii produsele sale.
Intreaga problemă a Dobrogii stă în aceasta.
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Teritoriul României actuale corespunde în mare par
te pământului pe care s'a desvoltat poporul Dacilor
şi al Geţilor, strămoşii Românilor de astăzi. Dintre toate
regiunile care-l compun, Dobrogea :are o valoare deo
sebită pentru istoria poporului român. Acest colţ de ţară
care are forma aproximativă a unui dreptunghiu, este
mărginit la Apus şi la Nord de largul curs al Dunării
şi de întinsele sale mlaştini, iar la Răsărit µe Marea
Neagră. El era· locuit de Geţi care ocupau cu satele
lor de ţărani agricultori amândouă malurile Dunării,
dela poalele Carpaţilor până la Balcani şi la Marea
Neagră, pe când fraţii lor, Dacii ,trăiau pe platoul Car
paţilor.
Importanţa Dobrogei, pe care Romanii au numit-o
„Scythia Minor",· stă mai întâiu în faptul că este ţara
daco-getă care a intrat cea dintâiu în lumina istoriei,
fiind cunoscută Grecilor care s'au stabilit pe ţărmul
mării încă din secolul al VII-lea în. de Cr. Istoricul grec,
Herodot, care tr'ăeşte în i:niilocul secolului al V-lea vor25
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beşte cel dintâiu despre Geţi. El ştie că aceştia locuesc
la Nord în Balcani, cunoaste înaltele lor conceptii de
spre divinitate şi despre ..,;-iaţa de dincolo de �oarte,
cât si vitejia lor. Intr'adevăr, eil singuri dintre toti Tracii
car� trăiau între Marea Egee şi Dunăre, au în'drăznit,
Jn anul 510 în. de Cr., să se împotrivească marei ar
mate pe care Darius o conducea Împotriva Sciţilor.
Dar Dobrogea este mai cu seamă importantă dintr'un
alt punct de vedere. Acolo s'au întâlnit pentru prima
dată, în secolul I-iu în. de Cr., Daco-Geţii şi Romanii.
Din lunga lor viaţă comună, care a durat şapte secole
pe acest pământ al Scythiei Minor şi din amestecul
lor a ieşit poporul român de astăzi.
Getii, ca si Dacii, trăiau în triburi ·independente, fără
legăti'.rri politice între ele; ceeace nu-i Împiedica să se
unească în momente de primejdie şi să facă dovadă
atunci de mari virtuti războinice. Asa au încercat să
împiedice în ·Balcani' pe Regele Regilor, Dmius, şeful
celui mai mare imperiu- din acea vreme, de a trece
prin Scythia Minor. Mai târziu, în 335, ei s'au Împotri
vit, lui Alexandru cel Mare care-::a..făcut".chiar o scurtă
demonstraţie militară la Nordul Dunării;
Totusi unem:i sefi energici au stiut să-creeze unitatea
politicc;e; a neam�lui şi să organ'izeze un stat puternic
la gurile Dunării. Primul rege din această serie este
Dromichete care ,a .avut să poarte un hmg războiu cu
urmaşul lui· Alexandru cel Mare, Lysimach, rege al
Traciei, pentru stăpânirea Scythliei Minor. Pe la anul
300, cei doi adversari s'au ciocnit în mai multe rân
duri si regele get a izbutit să ·dobândească .succese
strălu�ite, reuşind chiar să facă prizonier pe duşmanul
său. O sută. de ani mai târziu, regele '.Rhemaxos care
domneste în câmpia Moldovei si a Valachiei este stă
pân p� Scythia Minor şi călăreţii săi trec în mai multe
rânduri Dunărea pentru a apăra coloniile grecesti de
pe coastă, care-i plătesc tribut, Împotriva năvălitorilor
traci din Balcani. Dar epoca cea·mai strălucită pe care
poporul daco-g.et a irăit-o, înaintea erei creştine, a· fost
aceea a lui Buerenista. Acest rege izbufi să adune sub
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sceptrul său şi pe Daci şi pe Geţi. Autoritatea lui se în
tindea dela Dunărea de mijloc la Marea Neagră şi dela
Borysthenes până la Sud de .Balcani. El se amestecă,
chiar în războaiele civile rorriane luând partea lui Pom
peius în contra lui Caesar, ceeace-i atrase ura învingă-
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torului. Acesta pregătea, ,în ajunul ·morţii· sale, ·un răz-c,
boiu împotr,iva Daco-Geţilo'r, dar moartea· sa tfrnpurie/
în anul 44 în; •de Cr., Împiedică ezj)edifia. In acelaşi
an, regele daco-get era asctsinat şi: marele. său regat_
se fărămiţa în mai multe ·State 'mici.
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beşte cel dintâiu despre Geţi. El ştie că aceştia locuesc
la Nord ·În Balcani, cunoaşte înaltele lor concepţii de
spre divinitate şi despre viaţa de dincolo de moarte,
cât si vitejia lor. Intr'adevăr, eD singuri dintre toti Tracii
car� trăiau între Marea Egee şi Dunăre, au în'drăznit,
în anul 510 în. de Cr., să se Împotrivească marei ar
mate pe care Darius o conducea Împotriva Sciţilor.
Dar Dobrogea este mai cu seamă importantă dintr'un
alt punct de vedere. Acolo s'au întâlnit pentru prima
dată, în secolul I-iu în. de Cr., Daco-Geţii şi Romanii.
Din lunga lor viaţă comună, care a durat şapte secole
pe acest pământ al Scythiei Minor şi din amestecul
lor a iesit poporul român de astăzi.
Geţii,' ca şi Dacii; trăiau în triburi ·independente, fără
legături politice între ele; ceeace nu-i Împiedica să se
unească în momente de primejdie şi să facă dovadă
atunci de mari virtuţi războinice. Aşa au încercat să
împiedice în Balcani pe Regele Regilor,' Darius, şeful
celui mai mare imperiu- din acea vreme, de a trece
prin Scythia Minor. Mai târziu, în 335, ei s'au Împotri
vit, lui Alexandru cel Mare care-::a.. făcut· chiar o scurtă
demonstraţie militară la Nordul !Dunării;
Totuşi uneor:i şefi' energici au ştiut să..creeze unitatea
politică a neamului şi să organizeze un stat puternic
la gurile Dunării. Primul rege din această serie este
Dromichete care ,a avut să poarte un lung războiu cu
urmaşul lui· Alexandru cel Mare, Lysimach, rege al
Traciei, pentru stăpânirea Scyth'iiei Minor. Pe la anul
300, cei doi adversari s'au ciocnit în mai multe rân
duri şi regele get a izbutit să -dobândească .succese
strălucite, reuşind chiar să facă prizonier pe duşmanul
său. O sută de ani mai târziu, regele .'Rhemaxos care
domneşte În câmpia Moldovei şi a Valachiei este stă
pân pe Scythia Minor şi călăr'eţii săi trec în mai multe
rânduri Dunărea pentru a apăra coloniile greceşti de
pe coastă, care-i plătesc tribut, .împotriva năvălitorilor
traci din Balcani. Dar epoca cea·mai strălucită pe care
poporul daco-get a trăit-o, înaintea erei creştine, a· fost
aceea a lui Buerebista. Acest rege izbufi să adune sub
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sceptrul său şi pe Daci şi pe Geţi. Autoritatea lui se în
tindea dela Dunărea de mijloc la Marea Neagră şi dela
Borysthenes până: la Sud de .Balcani. El se amestecă
chiar în războaiele civile romane luând partea lui Pom
peius în contra lui Caesar, ceeace-i atrase ura învingă-
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torului. Acesta 1:)regqtecr, în aiuriul ·morţii· sale, ·un răh
boiu împottiva Daco-Geţilor, dar moartea' sa tfrnpurie/
în anul 44 în; -de Cr., împiedică expedifia. In acelaşi
an, regele daco-get era asâsinat şi" marele. său regat_
se fărămiţa în mai multe State 'mici:
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In timpul secolelor ·,cunoscute dinainte::x erei noas
tre, Geţii formează elementul de bază al populaţiei
Scythiei Minor. In diferite epoci, popoare vecine sau
venite de departe s'au stabilit printre ei, fără să mo
difice însă fondul etnic al regiunii. Grecii veniti din
Marea Egee au întemeiat, cu începere din secoiul al
VII-lea în. de Cr., pe ţărmul Pontului Euxin o serie de
colonii printre care figurează Histria, cea mai veche,
Tomis (Constanţa), Callatis (Mangalia), Dinoysopolis
(Balcic). Incă înainte de Greci, Scythii din Nordul Pon
tului Euxin îşi întinseseră stăpânirea asupra Carpaţilor
şi asupra Scythiei Minor. Ultimul lor rege, Ateas, a fost
isgonit din Dobrogea în anul 339 de Filip al II-lea,
regele Macedoniei. De atunci Scythia Minor a trăit
sub dominaţia macedoneană până la Lysimach: După
moartea acestui rege, cetele cuceritoare ale Celţilor,
care se stabiliseră pe valea miilocie a Dunării, s'au
pus în mişcare în anul 280 şi au coborît În lungul flu
viului până la gurile sale.
Dar aceste popoare nu au modificat caracterul etnic
al populaţiunii gete în miilocul căreia trăiau. Afară de
Greci, toate celelalte au dispărut din negiune şi în
vremea imperiului roman aproape că nu li se mai
găseşte urma. Singuri Celţii au lăsat ca semn al şederii
lor pe aici două numiri celtice de oraşe, Arrubium
(Măcin) şi Noviodunum (Isaccea), din colţul de Nord,
Vest al Scythiei Minor. Poporul însuşi, ca . şi acel al
Scythilor, s'a topit în masa superioară în număr a Ge
tilor autochtoni. De altfel, Strabo, geograful contempo
;an cu Augustus, ştie că Celţii stabiliţi la Sudul Dunării,
trăind în mijlocul Illyrilor şi al Thracilor din regiune,
erau pe cale să-şi piardă naţionalitatea. Cât despre
Greci, ei s'au menţinut în tot timpul imperiului În ora
şele lor de pe coastă, cărora Romanii le recunoşteau
o oarecare autonomie'. Numai că ei nu au format nicio
dată în Scythia Minor un stat puternic care să fi supus
populaţia locală şi să-i fi impus limba şi civilizaţia
sa proprie. Ei s'au mulţumit să ·exploateze terenul din
vecinătatea oraşelor lor şi să practice comerţul cu restul
28
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regiunii. Urcând cu corăbiile lor cursul Dunării şi al
afluenţilor ei, ei mergeau până la Dacii din Carpaţi.
Viaţa lor urbană, organizată şi civilizată, se deosebea
prea mult de aceea a ţăranilor agricultori Daco-Geţi,
pentru ca să fi putut fi adoptată cu usurintă de băs
tinaşi. Influenţa lor s'a făcut simţită în c�ram'ica local6,
în întrebuinţarea manetei pe care Daco-Geţii o imitau
după acele ale Macedoniei si ale Thasosului, în anu
mite înalte dregătorii de curt� pe care regii daci le-au
Împrumutat ierarchiei elenistice. In celelalte privinţe,
autochtonii şi-au conservat felul lor de viaţă şi limba.
Poetul Ovidilu, care trăeşte la Tomis în primii ani ai
erei noastre, exilat de Augustus, descrie în Ponticele şi
Tristele sale viaţa aspră pe care o duce aici. El ne
spune că populaţia oraşului, turba Tomitana, amestec
greco-get, are mai mult un aspect get. Nerăbdarea sa
de a se face înţeles de cei care-l înconjoară, îl Împinge
chiar să învete limba Getilor si să compună versuri în
această limb6:, pe care băstin'.aşii, fermecaţi, le-au pri
mit cu mare antuziasm.
Această stare de lucruri se va schimba cu totul
atunci când Romanii se vor stabili la gurile Dunării.
Noua stăpânire se va exercita direct de guvernatorii
provinciei, de numerosul personal administrativ şi de
corpurile de trupă care vor . veni să supraveghieze
populaţia şi să apere Dunărea. Ea va proceda în chip
metodic si continuu, îmbrătisând întreaga Scythie Minor
i;;i ating&nd toate domenii!� vietii locale. In afară de
funcţionari şi de militari, vin să s� aşeze în noul teritoriu
cucerit civili, agricultori, meseriaşi sau negustori, atraşi
din toate colţurile imperiului de bogăţiile regiunii. Sol
daţii înşişi, după terminarea serviciului militar, se sta
bilesc definitiv în regiune. Inscripţiile ne arată nume
roase grupuri de cives Romani şi de veterani care
tră�sc alături de populaţ'ib: locală În sate (viei) care iau
naştere în această epocă. Băştinaşii sunt supuşi obli
gaţiilor impuse de autoritatea romană. Ei sunt În legă
turi strânse cu Romanii sau cu provincialii romanizaţi
care populează regiunea. Tinerii sunt înrolaţi în cor-
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putile· de trupă romane, ca acel locuitor din vecinăta
tea Silistrei (Durostorum), care, recrutat sub Tiberiu, se
întoarce, sub Claudiu, să trăiască în aceeaşi regiune,
după ce şi-a terminat serviciul militar în Orient. Ince. tul cu încetul populaţia locală adoptă limba şi felul
. de viaţă şi de a gândi ale noilor
stăpemitori ai Scythiei
·
·
Minor.
Această romanizare începu odată cu cucerirea teri
toriului. Incă din anul 71 în. de Cr., guvernatorul Ma
cedoniei, Lucullus, în urma unui război fericit puse
stăpânire pe Scythia· Minor. Legiunile romane atinseră
Dunărea şi puseră' capăt influenţei primejdioase exer
citată de Mitridate la gurile fluviului. O inscripţie ne-a
păstrat textul tratatului de alianţă între Roma şi Calla
tis, încheiat în această Împrejurare. Dar această primă
dominaţie romană nu a durat decât zece ani. O răs
coală a "populaţiei din Scythia Minor, în anul 61, făcu
pe Romani să se retragă din această regiune. Răz
boaiele civile care au însângerat republica, au împie
dicat vremelnic o întoarecere a Romanilor si Burebista
'a putut să-şi întindă autoritatea la Sudul D{mării până
dincolo" de Balcani. Abia în anul 28 în. de Cr., adică
îndată ce Augustus a pacificat imperiul; armatele ro
mane au apărut âin ·nou la gurile Dunării, sub comanda
lui Crassus. De astă dată stăpânirea romană se aşează
definitiv în Scythia Minor. Regiunea este mai întâiu
·atribuită regatului, supus si ascultător, al Thraciior, pe
când frontiera ei - Dunfrrea şi ţărmul Mării -- era
dpărată de o· flotă romană. Când; în anul 46 după
Cr., Împăratul Claudiu· încorporă regatul · trac 101 im
periu, Scythia Minor fu legată de provincia · Moesia
care se întindea între Dunăre şi Balcani, de prin Ser
bia de astăzi până la mare. Sub Împăratul Domiţian
provincia fu Împărţită în două şi regiunea care ne in
teresează făcu parte din Moesia Inferior. In sfârşit, .îm
păratul Traian prin cucerirea Daciei, care s'a Împlinit
mtre anii 101 şi 107, C11Sigură ân ldhip durabil securitatea
'provinciei.
Paralel cu această· creştere a stăpânirii romane la
30
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gurile Dunării, împăraţii au procedat la organizarea
regiunii. Inainte de Traian, o flotă romană' încrucişa pe
Dunăre ,şi în apele Mării Negre, iar corpuri de trupă
auxiliare apărau ţărmul drept al fluviului. Cuceritorul
Daciei ci. adus în Scythia Minor două legiuni, XI Clau
dia şi V Macedonica. Unei. îşi stabili ·lagărul la Duro
storum (Silistra), cealaltă la Troesmis. In vecinătatea
celor două lagăre au luat naştere două oraşe, canabae
ale legiunilor, în care trăiau familiile ofiţerilor şi solda-

Monumentul triumfal dela Tropaeum Traiani (Adamklissi) ridicat
de Împăratul Traian după victoria Împotriva Dacilor, - În
starea de astăzi.

ţilor şi în care forfotea multimea negustorilor si a băs
tinaşiloi atraşi de' câştig. Un drum. roman fu 'construit
care cobora în lungul fluviului legând cele două mari
lagăre legionare· şi 'l:agărele intermediare, mai mici şi
mai numeroase, în care ermi asezate corpurile ele trupă
auxiliare. Drumul cob ora ·apoi către ' Sud, pe ţărmul
Pontului Euxin, punând' în. comunicatie unele cu altele
oraşele greceşti. de aici. Un alt
care pleca din

cuu'm
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Marcianopolis, se urca spre Nord străbătând toată Scy
thia Minor. El trecea prin.Tropaeum Traiani, oraş înte
meiat de Traian, lângă care se înălţa monumentul tri
umfal clădit de marele Împărat în urma războaielor îm
potriva Dacilor. Inainte de Tropaeum Traiani, drumul
traversa întinsul oraş Abrittus, .întemeiat probabil de
acelaşi Împărat, iar către Nord trecea prin Ulmetum.
C::rteva căi laterale legau pe drumul cel mai scurt
-malul Dunării cu tărmul mării.
O viaţă intensă 'şi înfloritoare începu în Scythia Mi
nor. In afară de oraşele care se închiagă în jurul la
gărelor militare, colonisti romani, cetăteni sau veterani,
Împrăştiaţi pe pământu'.l fertil al provi�ciei, creiază pre
tutindeni noi aşezări urbane. Printre ele, unele poartă
chiar numele Romanului întemeietor, ca vicus Clemen
tiahi, vicus Secundini, vicus Celeris, etc. Ele sunt or
ganizate după modelul Romei cu doi magistri în frunte,
cu doi chestori şi cu o adunare de senatori (decuriones).
Această populaţie şi aceste organisme romane aduc
cu ele în mijlocul băştinaşilor o civilizaţie superioară
care le este mai accesibilă şi mai primitoare decât
aceea a Grecilor, fiindcă noii veniţi sunt în majoritate
agricultori care trăiesc o viaţă de ţărani, asemănătoare
aceleia a băştinaşilor. Iar aceştia sunt atraşi şi primiţi
în societatea romană. Ei figurează alături de cetăţeni şi
de veterani în aşezările care se constituesc în această
epocă. Unele sate poartă chiar în latineşte numele unui
indigen ,de exemplu vicus Turis Muca... Fără să-şi pă_
răsească divini'tătile lor care dobândesc acum forme
romane şi sunt o'norate şi de învingători, autochtonii
capătă obiceiul să adore zeii romani ca Jupiter, Junona,
-Minerva, Liber, Silvanus; ei adoptă chiar sărbători
.ormane ca Rosalia. In acelaşi.timp ei încep să le ridice,
după obiceiul roman, monumente durabile de marmură
sau · de piatră. De-acum înainte ei îşi onorează morţii
după .chipul roman aşezând pe morminte altare sau ·
reliefuri care înfăţişează pe cei dispăruţi sau o divini
tate ocrotitoare si gravându-le În piatră numele, vârsta,
titlurile şi anu:m'ite formule de rămas bun în limba la-

32

www.ziuaconstanta.ro

Solda\i romani figura\i pe o metopă a Monumentului triumfal ,
dela Adamklissi,
I
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tină. De altă parte, ei se silesc să urce pe scara socială
până la decurionat şi la înaltele magistraturi locale. Ei
vor trăi prin urmare o viaţă romană pe, care au cu
noscut-o şi au învăţat-o dela stăpânitorii ţării.
Scythia Minor se acoperă în acelaşi timp de oraşe
solid construite şi înconjurate cu ziduri puternice, cum
sunt Durostorum şi Troesmis, Axiopolis, Capidova şi
Dinogetia pe Dunăre, Abrittus, Tropaeum Traiani şi Ul
metum pe calea mediană a regiunii, pentru a nu po
meni decât pe cele mai importante. Chiar şi oraşele
greceşti de pe coastă vor fi înconjurat cu ziduri de îm-

Basilica cea mare cu două rânduri de coloane dela
Trapaeum Traiani.

păraţii romani : Marcus Aurelius întăreşte astfel Cal
latis, Probus sau Diocleţian Histria.
Aceste oraşe sunt Împodobite cu edificii publice, ba
silici şi terme, şi cu temple de marmură sau de piatră.
Pietatea locuitorilor ridică statui, altare şi reliefuri zei
lor, iar respectul faţă de autoritatea romană umple
pieţele publice şi străzile de monumente înălţate în
cinstea împăraţilor, a guvernatorilor şi a înalţilor func-
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ţionari ai provinciei. Sub . dominaţia romană întreaga
Scythie Minor s'a acopertt de clădiri şi monumente ne
numărate care apar astăzi albe În sâpăturile circheo
logilor noştri.
Viata înfloritoare a provinciei a durat până pe la
miiloc�l secolului al III-lea. Atunci au apărut Goţii care
au venit să atace imperiul către valea inferioară a
Dunării. Sub apăsarea lor, împăratul Aurelian a fost

Zidul de înconjur al Cetătii Histria construii de romani la
sfârşitul sec�lului al lll-le'a. ln fa.ţa zidului În primul plan,
se văd un puţ şi resturile unei. clădiri distruse de Goţi, ,în.
anul 249 după Cr.

silit să le cedeze Dacia pe la 271 pentru a asigura
mai bine frontiera formată 'de Dunăre. Apoi Diocle
ţian şi Constantin a avut grija să reorganizeze hotarul
Scythiei Minor si să reconstruiască fortăretele distru
se .Adânc îruădi:Icinat în această regiune hltr'o· lungă
perioadă de pace sl de prosperitate, romanismul a
putut, mulţumită · mcism:ilor luate de aceşti doi împă
raţi, să reziste încă trei secole barbarilor.
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In timpul anilor turburi ai năvqlirilor, prnvincia îm
brăţişă creştinismul triumfător în tot imperiul şi care
de aci fu transmis Goţilor ·aşezaţi pe malul stâng al
Dunării. In aceste vremuri orasul Durostorum dădu
imperiului pe unul· din · cei mai �ednici · apărători ai
săi, pe generalul Aetius, învingătorul Hunilor. In se
colul al VI-lea, Împăratul Iustinicm veghiă şi el la
securitatea Scythiei Minor reconstruind cetătile care
apărau frontiera Dunării.
Dar în jurul anului 600, Avarii care târau după ei
şi alte hoarde barbare au sdruncinat sub loviturile
lor stăpânirea imperiului roman din Orient la gurile
Dunării. Ei veniră chiar să asedieze Constantinopolul.
In cursul secolului al VII-lea provincia fu pierdută.
Autoritatea ş'il civilizaţia romană au â.omnit prin urmare în Scythia Minor timp de aproape şapte secole.
Dacă avem în vedere rezultatele săpăturilor pe care
archeologii noştri le-au efectuat în Dobrogea de pe la
1880, se poate constata cu uşurinţă că această epocă
este singura în toată istoria Scythiei Minor în care să
fi înflorit o adevărată civilizatie în toată regiunea.
Inainte de Romani, nu se găse'sc, în afară de orasele
greceşti de pe. coastă, decât urme sărace ale ci�ili
zaţiei preistorice; după ei, barbaria care a năpădit
de pretutindeni provinciile de frontieră. Singură epoca
romană este reprezentată prin monumente impună
toare şi numeroase, răspândite în toate colţurile pro
vinciei şi care dau mărturie de viaţa intensă şi de
prosperitatea locuitorilor. Monumentele atestă În ace
laşi timp că şi cele mai umile clase ale populaţiei
învăţaseră să-şi exprime gândurile şi sentimentele în
formele romane pe care învingătorii le aduseseră cu ei
la gurile Dunării. Sărriânta lăsată de Romani a ger
minat sub cenuşa invaziil;r_ şi a dat naştere poporului
român, reprezentant al civilizaţiei romane în Europa
orientală.
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Dobrogea

frumuseti naturale
de

ION SIMIONESCU
Profesor la Universitatea din Bucureşti
Membru al Academiei R'"omâne

Din caipito•lele- pr€1mergătoar:e is' Cll {Prins sbudu,mul
fetei rpărrnântuil<ui doibrogec.n Si!Jre a da rnJieif actual,
c� şi al .popoCJmlor c::rre aul b:::uiit în pmvind:::r, '11.oastr<l
tra:nisdQ!I1;ulbianăJ. Dobrogea a fast populată încă diri
zorii omenirii, după cU/m se dovs· d�$te prin cranienele
cioplite găisite cupro:::i!!)e de Hânş::iva. O salbă întreiagă
de ce,tărţi grecs1ş,ti şi rcrrnane se ·Înşiruia în !Ultlgujl ţăr
mului ei moăl din tiirrupuiri,le oeJe mod vecli.i. Umiară
valuri etnice, cu oscilaţiuni caracteristice evoluţiunii
omenesti ca si evolutiunii tuturor corpurilor. După pe
rioade!� cu s'..;-âcnituri de viaţă vin altele liniştite.· Pe
o civilizatie ·veche se întemeiază una nouă. La lglita
actuală, 'pe urmele oraşului "grecesc, se Wiripecrlă
centrul Legiunei V-a Macedonene, iar din pietrele
templului lui Mitras se ridică ·basilici bizantine. Mai
apoi toate semnele •vietei intense de odinioară se în
mormântează. A 'trebuit râvna,· perseverenţa şi ştiinţa
regretatului Va'sile Pârvan; , cr cărui memorie , vecinic
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va fi legată de eDobrogea, pentruca să scormonească
si să ne arate viaţa gâlgâitoare din Histria de odi
nioară, ca si din alte cetăti cline interiorul Dobrogei.
Ceeace �aracterizează \riaţa omenească, se aplică
şi vieţii pământului socotit în sine, ca corp cosmic ca
şi vieţii de pe pământ. Pământul ca şi omenirea a fost
supus unui sbucium perpetuu. Inşiruirea fenomenelor
şi a manifestărilor specifice, de o parte şi de alta, este
aceeaşi. Astfel fiind, pământul întreg ori o bucată din
el, ca Dobrogea ,are un trecut cu influenţă netăgădu
ită asupra prezentului.
Ca să poţi da caracteristica unui popor, să-i fixezi
tonalitatea sufletului lui adevărat, se cere imperios să
se cunoască trecutul, stropii q.e sânge cari se perpe
tuiază dintr'o generaţie în alta, dintr'un popor în alt
popor, se amestecă în decursul vremii, formând sub
stratul specificului etnic, atât de slab diferenţiat uneori.
Aşa e şi cu pământul întreg sau o bucată din el. Nu
poţi să-i dai caracteristica decât numai ştiind liniile
generale din arhitectură veche, urmarea fazelor succe
sivP- de evoluţie.
Dm acest punct de vedere Dobrogea este un pământ
::u un trecut foarte puţin liniştit.
Inainte de toate însă ce este Dobrogea? Vi s'a spus
de d. Prof. Const. Brătescu, cunoscător minuţios şi pa
sionat al Dobrogei.
Pă::nântul Dobrogei, arată o complexitate nebănuită.
Partea no:rdică este un ciot din mllil1ti vechi, cari n'au
a face ca origine cu frumoşii şi tin�rii munţi Carpaţi.
Muriţii dobrogeni ,adevăraţi munţi ca înfăţişare deşi
tleaJuri ca -înălţime, s'au ridicat cu milioane şi milioane
de cnii în urrriă, atunci când numai că nu era om pe
pământ, dar nici umbră de pasăre. Atunci, în era pri
mară din viaţa pământului, s'a înălţat un lanţ de munţi
În tot lungul Europei al cărui capăt răsăritean ajungea
până pe pământul nostru.
După cum zidurile cetăţilor odată falnice se năruie,
iar din ele nu rămâne decât tem'elia ori câte un bastion
râ:sleţ, a.şa s'a întâmplat şi cu acest lanţ vechiu de
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munţi, numiţi hercinici. S'au prăbuşit în lung; dintr'o
şiră continuă, cu vremea n' au rămas decât noduri, ici
şi colo. Unul din acestea e şi colţul muntos din Dobro-.
gea de nord, asemenea ca vârstă fie munţilor din Boe
mia, fie celor din Platoul central al Franţei.
Dar şi restul Dobrogei este un pământ sbuciumat;
adeseori a fost fund de mare, îndelungă vreme însă şi
uscat. In constituţiunea geologică a ţinutului sudic al,
Dobrogei sunt vârstări de pături marine, cari arată un
soi de mişcare pendulară În direcţie verticală a pă
mântului. Şi astăzi au loc asemenea mişcări încet�,
verticale; dovadă ·sunt urmele lăsate de valurile mării,.
mai sus de linia actuală unde lovesc malurile; dovadă
sunt şi văile din partea sudică a Dobrodgei înguste, .
adânci, cari arată neastâmpărul scoarţei pământeşti.
Datorită acestor fenomene din trecut, la faţa pămân
tului dobrogean se întâlnesc două soiuri de reliefuri.
Until, observat în tăeturile adânci din lungul Dunării,
e mărturia ·vremurilor apuse. Peste acest relief, s'a aş
ternut domol, îndelung, o ploae de praf, care l'a aco
perit şi ne-a dat formele blânde de azi ,uneori ca nete
zite de o mână uriaşă. Fenomenul e la: fel cu acela care
a înmormântat ruinele cetăţii Istros ori Tomis. Aceeaşi
lege stăpâneşte peste tot.
In acest chip configuraţia actuală a pământului do
brogean, este lămurită, în trăsăturile ei generale, prin
iocul forţelor geologice din trecut,· care au tras liniile
principale ale reliefului. Peste ;urmele trecutului s'a
altoit necontenita prefacere nouă care caracterizează
amănunţimile de azi.
Formele, în aparentă rigide, au, dacă sunt întelese,
viaţa lor proprie cu �işcări lerite, dar de fiecare 'clipă;
au un soiu de manifestare exterioară anumită, în legă
tură cu natura lor intimă, ·dar şi cu lupta ce o duc.
Astfel se poate vorbi' de un munte cu înfăţişare aspră,
după raporturile dintre mediul care-i· · înconjoară · şi
natura lor •internă.· T-ot aşa se poate vorbi- de svelteţea:,
voiciunea�unui peisagiu, ori de plaiuri blânde, surâ
zătoare..
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Din acest punct de vedere privit ,aspectul :i::c:mân
tului dobrogean ne apare sub o lumină deosebită de a
celorlalte părţi din România.
Pă!şind prin Doibrogea, ori :unde, la nord mai mult
decât 'la sud, te CU(Prinde rum. 1&SIIl'tirrnenJt de me1ancolie,
de Hnişre SUJPremă:, nu msă 1melcmoolia distrugătoare,
apăsătoare, ci: blândă, r€1V'elatoalPe, ooemeneCll celei pe
cCllfe o sim1il ilnitrând 1î.ntr'll.1Il1. dmitiT icu mo,nmintele niu:mai
flori. In D�brogeia, nUJ IPOţi .$1pllJJ1e .că te simţi doiborât de
măJreţiaJ naturii, nici ridrot iaa pe ari!Pi, ca arunci când
ati. fi pe î.năltimile Canp,atiJ.ar., :ci te învăl11.1ie o Jiniste ase
menea cu c;;ceea, pe ca�e ni-0 descrie Carlyle: ',,parcă
auzi si oile cum pasei " In acelaş timp este şi o re
creare sufletească adusă de zările largi întinse, imm
date de lumină fosforescentă uneori, ce naşte o capti
vare a sufletului, până la eterizare.
Din acest punct de vedere, pământul Dobrogei nu
are asemănare în pământul ţării noastre. Nu veiţ simţi
nicăeri, ca aice ,acea legănare În linistea blândă, do
molirea sufletească, adormirea a tot c� e aspru, ca pe
vârfurile ·ori cărui dâmb dobrogean, urcat usor, ca în
tr'o plimbare lesnicioasă. Iată de ce pământul Dobro
gei ar putea servi drept• şcoală a turismului, drept prid
vor în templul Naturii, pe cât de întremătoare pentru
trup şi suflet, pe atât de nebăgată în seamă la noi.
Dacă pământul Dobrogei are un tipar propriu, nu
înseamnă că e străin de restul pământului românesc.
Iri realitate e puntea ce leagă Europa Centrală de Pe
ninsula Balcanică, din temelia ei, fiind plămădită o
parte din şira Carpaţilor.
Am spus că în partea nordrcă a Dobrogei sunt munţi
vechi, o năruitură dintr'un şirag care se întindea prin
lungul Moldovei, până cine ştie unde În inima Euro
pei. Din pietrele acestor munţi mărunţi şi fărămiţaţi s'a
clădit marginea lanţurilor cârpatice. Pe valea Almaşu
lui, pe lângă Piatra Neamţ se întâlnesc stânci făcute
din materialul care apare în rana ţinută vie prin bă
taia apelor Di..mărei în ţărmul dobrogean la Peceneaga.
Pământul Moldovei e zidit, în bună parte, din rămăşi-
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tele muntilor diabroge[li, dll\P:5: aum 1săipându.-,se la Măr
�uleşti, s:a găsit că temelia Bărăganului, o formează
partea scufundată din continuarea podişului dobro
gean. Dobrogea rămâne prin urmare din punct de ve
dere geologic parte integrantă din România, după cum
e legată de restul ţării atât istoric cât şi etnic.
Din Dobrogea se cunoaşte obişnuit numai o singură
cărare, care duce dela Bucuresti la Constanta. Nu e
drum prea frumos. Iţi dă însă b6tăi de inimă, pentrucă
la intrare se arată opera măreaţă a ştiinţii şi a muncii
româneşti, podul clela Cerna-Vodă, multă vreme cel
mai lung din lumea întreagă. Pătrunzând cu trenul
până la Constanţa, nu prinzi decât prea puţin din fru
museţea şi caracteristica întregei Dobrogi. Treci numai
deacurmezişul zonei de stepă din miilocul provinciei
noastre transdanubiene. De când călătoriile cu auto
mobilul s'au înteţit, s'a deschis un alt drum pentru
intrare în Dobrogea, prin Olteniţa la Balcic şi Bazarglc,
care duce prin o nouă regiune importantă din relieful
Dobrogei, aceea a dealurilor ceva mai înalte şi Împcc
durite. Insă nici un drum, nici celălalt, nu arată adevă
ratul farmec al pământului Dobrogean, ca acela ce
duce în inima Dobrogei când intri dinspre Brăila,
Galaţi, a treia regiune geografică.
Voi începe descrierea pământului dobrogean prin
această parte.
Ajuns la Galati sau la Brăila rămâi uimit, Într'o zi
senină, când se �idică deodată dincolo de Dunăre un
zid, răsărit aşa, din pământ, o dungă neagră, zimţată
la orizont. Când soarele apune şi cu razele pezişe în
trandafireşte stâncile, îţi dai seamă că acea dungă nu
este altceva decât un şir de munţi, aproape la fel ca
înfăţişare cu Carpatii, când îi vezi din depărtarea dealurilor dela Medias'.
Ieşind în cale pe neaşteptate, taina lor te ademe
neşte. Drumul până la ei e fermecător: o alee de apă
împrejmuită de şiraguri de sălcii pletoase, mari, um
broase. La o cotitură, deodatâ:, ca în poveştile din „O
mie şi una de nopţi" îţi apare Măcinul, cu minaretele
_
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lui ascutite, cu căsutele acoperite cu tiglă ruginită. In
dărătul qrăşelului s� înalţă zidul stfuicos al munţilor ..
Este una din cele mai frumoase părţi ale ţării noastre,
un colţ din Orientul depărtat, cu caişi înfloriţi în primă
vară, cu viţă de vie groasă ca braţul.
Căci ,dacă munţii Măcinului poartă acest nume fie,
din cauza înfătisărei fie din a originei, înăltimile lor nu
obosesc din ccle afară. Am spus că se 'poate vorbi
de pământuri bătrâne, ca şi de ape vechi, care abia
pot să curgă, faţă de o apă tânără, care gâlgâe şi se
svârcoleste din bolovan în bolovan. Ei bine, regiunea .
aceasta 'este o regiune bătrână. Nu sunt înălţimi mai
mari de 600 m. totuşi simţi greutatea urcuşului de mun·
te ,printre stâncile goale de care te acaţări ca să ajungi
în·vârf.
Partea aceasta nordică fiind temelia unor munţi
vechi, în preajma lor sbuciumul pământesc a fost in
tens. Urmarea este o varietate infinită de peisagii, în le
gătură cu Împletitura diferitelor lave, porfiruri roşii,
veTZi, granituri şi alte soiuri de pietre, cari în 11..llPta
cu mediul, dau înfăţişări deosebite reliefului. Bucăţica
de pământ, care se întinde până la Babadag, îţi pro
cură în miniatură, ca din aeroplan, privelişti variate,
care aiurea le întâlneşti pe suprafeţi mult mai întinse.
Domol te urci pe un muşuroi de deal, care se ridică
la sud de Măcin, cunoscut sub numele de „Dealul Re
gele Carol". Este un urcuş prelung ca şi o preumblare.
Când ai ajuns pe vârful lui, rămâi uimit de viata exu
berantă, care ţi se înfăţişează. In faţă e balta l�gă a
Brăilei. Când Dunărea vine mai mare, pare un lac în
tins, iar cununele de sălcii ·geamandure. Indărăt se în
tinde câmpul cu arături, iar mai îndărăt se înaltă
culmea Pricopanului cu vârfuri variate. E preludi�l
plăcerii ce o simţi, când te osteneşti să te sui pe vârful
cel mai înalt al culmii, muntele de granit de lângă sa
tul Greci. Eşti în ;plin peisaj muntos, CUI laibirint de văi,
cu şiruri de munţi, cu pieptişuri priporoase. Deasupra
se rotesc vulturii cei mai mari din ţară, unii cu capul
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pleş, aceiaşi ca şi în .Carpaţi. In câteva ore de urcme,
eşti în plin peisaj de munte.
Scobori în valea Taiţei: o vale bătrână, cu apa abia
curgând. O întovărăşeşte însă varietatea formelor pă
mânteşti, când ca nişte piramide de porfir roşu, izolate
sau alienate în şiruri ca la Consul ori Alibeichioi, când
podişuri de lavă revărsată, cu covor de tei rămuroşi
pe ele ca în drumul de la Me,indechioi la Nicoliţel când
dealuri cu spinare rotunjită, netezită, îmbrăcată cu iar
bă înflorită primăvara, ori cu păduri dese ca peria.
Sunt scenerii, care se schimbă dela pas la pas, învă
luite în lumina blândă a soarelui, dete crezi cine ştie
unde, departe.
Marginea regiunei muntoase şi a podişurilor de lavă,
este ruptă, ca tăiată. Avem a face doar cu ur1 horst,
stâlp pământesc, înălţat în mijlocul depresiunilor, care
l-au lăsat în relief. La marginea ruptă se întinde într'o·
parte pământul nou al deltei, cu pădurile de papură,
cu ochiuri de apă ce strălucesc ca cioburi de sticlă în
ceaţa ieşită din răsuflarea apelor. Aiurea au rămas
dealuri de stânci izolate, ca nişte mărturii ale sbuciu
mului pământesc de odinioară. Ici e Denistepe ca un
acoperiş de casă surpată, dincolo sunt dealurile rotun
jite din marmură roşie dela Hagighiol, despărţi-te prin
câmpii mănoase, ondulate, ca niste valuri înteoenite.
De pe vârful lor peisajul apare cc:i: un întins de - valuri
împietrite.
Mai spre răsărit un nou decor înviorează peisajul;
sunt lacurile, rămăşiţele vechiului Halmyris. Dela pi
cioarele vechii cetăţi Heraclea, pe vârf de deal, ca un
templu cu turnul încă păstrat, rămâi uimit de frumu
seţea peisagiului, pe care-l ai în faţa ochilor; nu ştii
unde să prive�ti mai întâi. De o parte te ademeneşte
luciul Razelmului cu tărmul variat, în miniatură ca si
cel al coastelor bretoi-:e; de altă parte zarea mării, i�
spre apus pădurea deasă care se întinde dela Baba
dag spre Slava. Este un decor cu farmec variat, strâns
într'o suprafaţă cât poate privr ochiul. Variaţiunei for
melor de pământ, a îmbinării'felurite între uscat şi apă,
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cu reflex de lumină, ce dă colorit .blajin, se adaugă
variaţia îmbrăcămintei vegetale mai ales primăvara
când podoaba lor svâcneşte de îndată ce vântul cu
boare mediterană învăluie suprafaţa pământului. Din
desişul codrilor, se resleţesc tiraliorii cu desfăşurarea
deplină de o dată a cununei lor, în mijlocul ogoarelor
aurite de spicurile în pârgă. Nelipsitul vânt alunecând
pe deasupra lanurilor, naşte valuri aurii, cu irizaţii ne
contenite. E un caleidoscop de forme ,de culori, ce te
opreşte în loc, fără socoteala timpului care trece. Cer
şi pământ, uscat şi ape, se împletesc într'o armonie
desăvârşită, o muzică blândă şi trăgănată ce te cuprin
de fără vrere. Sunt neuitate clipele trăite prin aceste
iţnuturi. Frumuseţea decorului, slăvitele apusuri de soa
re, evocarea trecutului prin ruinile cetăţelor ce se ţin
lant, nasc vibrări sufletesti care lasă urme, întărite rriai
ale� de gândul că toate ·aceste le întâlneşti pe pămân
tul ţării tale.
Dela Babadag spre miazăzi începe stepa. Este o
regiune cu dealuri .largi, joase, ondulări de teren rar
mai înalte de 200 metri. Umbli zile întregi fără să ai
unde-ţi pune· capul la umbră: Fără un copac de jur îm
prejur; nu vezi decât orizontul ca o linie dreaptă, rar
cu zimtii movilelor· asa de numeroase uneori, morminte
de eroi străvechi, s� ridicări de telegrafie fără fir, de
pe care se vestea apropierea năvălitorilor. Deasupra
e cerul, adeseori fără pic de nor, cu soarele care bate
în plin cu o luminozitate vie ,strălucitoare. Nici măcar
o cumpănă de apă,· obişnuită în stepele din Moldova
sau în Bărăgan, nu-şi profilează· braţele pe ecranul
fosforescent al cerului, căci apa în regiunea aceasta,
este la adânc, suptă de pietrele poroase. Isvorul este
un loc sfânt; lumea vine ca în peleririai. Omul trebue
să sape şi 'peste suta de metri ca să· deie ·de apă," pe
ca"re· o scoate cu grea casnă, cu frânghii trase de cai.
De· aceea: când sui pe vârful dealurilor ai o impresiune
de pustietate. Satele rar când sunt pe coastei: dealurilor;
stau· ascunse pe fundul văilor adânci ,ori în îndoiturile
de teren, unde apa e ·mai aproape de faţă. Străbătând
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stepa ai impresiunea de imensitate, de izolare deplină.
Chiar cârdurile de vite şi turmele de oi, se ţin tot mai
mult spre lăsăturile cu ceva apă. Totuşi stepa nu e
pustiu. E de o .bogăţie neasemănată. E de ajuns să o
străbaţi primăvara ca să o vezi surâzmoare sub îmbră
cămintea ei verde, iar la începutul verii, de pe ogoarele
ce se întind fără sfârşit, glasul ciocârliei ridică imnuri
de slavă belşugului ;revărsat peste faţa pământului.
Ogoare întregi de mac ca sângele, iac să crezi că
pâlpâie flăcări pe ele. Alte ori bujorii cu florile ca focul
iau locul macilor, iar spre Capul Caliacra intinsele
câmpuri de asfodele mediterane, acopere locurile cu
pânza albă-gălbie ca de ceară. De îndată însă ce se
seceră c:erecrlele, miristele par încenusate si numai
unde şi unde împestriţcie cu florile scohoase: zise ne
muritoare, caracteristice stepelor.
In apropiere de Bazargic„ ţi se arată la orizont o nouă
linie de profil, ceva mai înălţată de două sute de metri,
mai întunecată; este linia dealurilor înalte, care carac
terizează cele două judeţe dinspre graniţă, este Delior
manul împădurit, refugiul macedonenilor dârzi, păzi
torii graniţei. Pădurea însă se împuţinează pe zi ce
merge. Pe urma ei rămân pâlcuri mai dese în jurul
satelor. Pământul ce-l ocupă e acoperit iarăşi cu ogoa
re, pe haturile cărora strălucesc în toiul verii ghirlăn
zile florilor de mac, dâre de jar încins, ce dă un nou
colorit acestei părţi din Dobrogea scumpă.
După cum se vede, fiecare din cele trei regiuni na
turale din relieful Dobrogei are ceva caracteristic. V'aţi
face însă o greşită ideie despre Dobrogea şi mai ales
de partea ei mijiocie; dacă s'ar ţinea seamă numai de
faţa dealurilor, stepa monotonă în aparenţă, deşi va
riată în amănuntimL Realitatea este alta. Tocmai prin
Jocul geologic pfunântul Dobrogei este brăzdat de văi
adânci, unde icoana vietii e cu totul alta. Acolo apa
poate să târâie din izvo�e ; în orice caz e mai lesne
de ajuns. ' Umezeala aduce haină primenită de vege
taţie; verdele nu se · sterge asa"' de grabă. Pomii au
umezeală suficientă, c� şi viile ori zarzavaturile. In
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jurul aşezărilor omeneşti salcâmii formează :pâlcuri
de umbră. E viaţa vie, mîşcare mai animată. Se Îm•
plinesc astfel cuiburile dese omeneşti cu belşugul dea
lurilor din prejur, dând un tablou vioi, complect de
viaţă omenească.
Farmecul pământului dobrogean, nu e cuprins numai
la faţa lui. Pline de colţuri tăinuite, frumoase, variate
sunt şi marginile încinse de ape.
N'am timpul să urmăresc prea mult drumul Dună
rei, care - curioasă întâmplare - curge, înainte de a
se duce să moară în Marea Neagră, dealungul unui
perete la fel cu acela pe care curge abia după ce a
eşit dela izvor, pe lângă podişul franco-suab. Prin lovi
tura pe care o dă necontenit malului, dă loc la sce
nerii tot atât de atrăgătoare şi variate ca acelea dela
ţărmul mării.
Dunărea încinge Dobrogea din două părţi, un brâu
de necontenită verdeaţă în viaţă plină:. Un contrast
isbitor te surprinde după ce străbaţi în toiul verii stepa
dobrogeană. Aiuns pe stăval de Hârşova, înainte se
desfăşoară „Raiul Păsărilor" cum a numit Balta Brăilei
un cercetător vienez, care a publicat un album bogat
În sceneriile vietii păsărilor din Bălti, de la bâtlanul alb
ca zăpada, co;moranul ca tăciun�le, pelicanul nesă
ţios, până la bâtlanul pitic purpuriu ori auşelul, meşter
în clădirea cuibului ca de pâslă. Verdele arborilor din
baltă arată viaţa deplină În contrast cu stepa încenu
şată. D'apoi când urci dealul Beştepe de lângă Tulcea
şi ai înainte întinsul Deltei, pământ nou format, cu în
tinsul verde al plaurului, impletit din papură, pe care
stau asvârlite ca doburile de oglinzi lacurile şi cana
lele dintre braţele Dunărei. Linia profilului e netedă.
Rar când grindurile, praguri de nisip, o înalţă din loc
în loc. Pe unul' din ele, lângă Sulina, s'a păstrat pădu
rea de la Letea. Curpenii, hămeiul şi viţa sălbatecă, ce
se ridică până 'n vârful raniurilor, asemenea lianelor
din pădurile tropicale.
Apă, papură, sălcii formează un cadru de viaţă gal
gâietoare, în care trăeşte lumea nebănuit de variată a
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animalelor de baltă, îndeosebi a păsărilor, primăvara
şi toamna, mai bogate ca variaţie decât acele din Delta
Nilului.
Ţărmul marin al Dobrogei, prezintă alte particulari
tăti deosebite, în legătură cu constitutia geologică a
pcimântului ei.
Până la Constanţa ţărmul este jos, căci este nou.
Dunărea aducând nămol, cată să umple golful de odi
nioară ce ajungea după unii până la Galaţi, mai sigur
însă că în vremurile protoistorice ocupă măcar locul
lacului Raselm de azi, formând vechiul Halmyris, cu
ţărmul nlllillai cetă!ţi, din ,care Histria e CEKI mai cu
noscută.
Dela Constanţa încep să apară stâncile din ţărm. Va•
lurile se involbură, le lovesc cu furie ; jocul noste va
riaţii de forme, de culori. Vegetaţiunea se schimba:, căci
boarea caldă mediterană ajunge până prin sudul Do
brogei.
Dela Constanţa ţărmul este abrupt ; rar sunt cres
tături cu plaja ca la Mamaia. Cea mai frumoasă este
aceea dela Mangalia. De aici sceneriile se inteţesc,
spre a ajunge cu maximul lor de atracţiune în preajma
sălbatecei Îng-rămădiri de stânci rosii de la Surtuchioi
sau a micii peninsule dela Caliacra'. E o bucată de zid
ce desparte deodată două lumi deosebite: lumea crivă
ţului dinspre nord, care şueră şi ridică valurile în tala
zuri, lovindu-le de coasta tărmului, de fac grote, de nu
permite unui arbore să s� înrădăcineze. Spre sud se
deschide larg golful Balcicului, unde marea e liniştită
ca un lac, unde crivăţul nu prea pătrunde şi permite
smochinilor să formeze un brâu până la Ecrene. Este
o regiune variată la infinit si dela pas la pas. Aici este
Cavarna cu malul ca rete�at cu paloşul ; aici e mor
manul de stânci albe ca creta, alunecate, Îngrămădite
unele pe spinarea altora, într'un amfiteatru, pe care
sunt presărate căsuteie din Balcic. Aici e valea largă
a Batavei,' valea ffuă. iarnă; c·u o vegetafie luxuriantă
bţ& de stepa de sus; Decorul se termin6 prin dealul
:lela Ecrene, la graniţă, în susul căruia se întinde cea
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mai frumoasă plajă de pe toată coasta României. La
aceasta adăogati un soare în adevăr meridional, care
dă mării o iriz�ţie neîntrecută de culori dela verdele
auriu de lângă ţărm pâriă la violaceul dinspre larg,
trecând printr'un albastru .mediteran; adăogaţi exotis
mul vegetaţiei, cu smochinii, migdalii şi viţa de vie
acăţărată până îri vârful arborilor.
Dobrogea este trunchiul prin care seva rădăcinilor
răsfirate în întinsa stepă eurasiatică trecea spre cununa
frunzelor şi a roadelor desfăşurate în sudul Europei,
era puntea, pe unde, mai ales iarna, veacuri peste
veacuri, nu mai contenea furnicarul omenesc.
Urmele acestui du-te vin-o de noroade diferite, din
diferite vremuri şi în Împrejurări istorice deosebite, s'au
păstrat până azi. Aşa se lămureşte impestriţăturile
etnice de diferite naturi, ruşi, cazaci, bulgari, turci,
tătari, găgăuţi, asvârliţi pe câmpul ca de flori al etni
cului românesc, urmasii legionarilor romani sau mo
canii transilvăneni c�e a întărit românismul din
veacuri departe.
De trecut se leagă prezentul : prin aceasta zilele de
mâine.
Dobrogea cu Gurile Dunării si Portul Constanta, este.
fereastra pe unde se aeriseşte' cuprinsul ţării, �ltfel o
t
clădire bogaă dar izolată, în care s'ar întinde muce
gaiul grânelor putrezite;
Fără Dobrogea ne-am 'Înăibuşi m săul nostru. Ea e
prietenia cu lumea depărtată.
Drumului dela Nord la Sud din vechime s'a substituit
cel dela Apu? spre Răsărit. Puntea de ghiaţă despre
care spunea Ovidiu că treceau neamurile străvechi am
înlocuit-o prin cea trainică o podoabă a civilizaţiei care
îndreaptă mişcarea spre Constanţa. Am aşternut punte
peste adâncul apei şi am creiat o poartă nouă nu mai
putin importantă chiar în viitorul economic al Europei:
Dobrogea a fost a noastră.
Glasul vechiul Traci si Romani, titulatura lui Mircea
ne amintesc mereu. Fo�dul curat românesc ca şi des,
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călitorii ciobani din vârful munţilor, ne repetă într'una.
Sângele celor căzuţi la Plevna o întăreşte în conştiinţă.
Dobrogea trebue să rămâie veşnic a noastră.
Prin munca, prin dragostea în care vom învălui
oamenii şi locurile din ea, rezonanţa glasului străbun
trebue mărită, pentruca ea să se păstreze totdeauna.
Aceasta este datoria sfântă, mai ales azi, a tuturora
faţă de Dobrogea.
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Dobrogea

Regim juridic
de

D. S.
U:i regim jUJrid.ic este o surrnă de regule după care
se gU!Vemează dive!lsele raporturi şi valori dintr'un
grl.JIP social omenesc, - .regule impuse grUJpului de el
însusi sau dinafară, după currn grupul este indepen
dent' sau miliordonat. Independenţa sau subordonarea
grupurilor sociale omeneşti sU111.t chestiuni de forţă, de
putere fizică sau morală simţită, asupra cărora nu in
silstărrn, - epoca noastră demonstrează destul de con
cret Hecăruia, ,pe câmpurille de răsboi mai apropiate
sau .mai depărtate de noi, ccr,m de ce es,enţă este a
ceastă forţă.
Dobrogea, privită ca grup omenesc pe teritoriul cu
prins astăzi în cele 4 judeţe ale României: Tulcea,
Constanţa, Durostor şi Caliacra, nu a revenrt României
deodată, ci în două împrejurări deosebite, fo.rrmând
două evenimente de mare importanţă în Istoria ROIIIlâ
nilor: primul - Răsboiul pentru independenţă, iar
secundul - Campania pentru PaJCea din Balcani.
Oriice regim juridic îşi a.re .şi el viaţa sa deci un în
r.eput, - u.rmează dar să determinăm data la care el
începe, pentrU1Că începutuO. unUJi regim însemnează
sfârşitul celui anterior. Apoi fiecare reg�m juridic �şi are
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:::uprinsul şi caracterele sale după grupul social oma
nesc care l-a irrnpUJS, grUJP care rpoate f1 de-o anUIIIle
cultură, pe-o cmurrne trec:up.tă de cirvili>zaţie sau fază e
conomică, de cutare reHgie, CllParţinând cutărH naţio
nOJli tă.ţi, etc.
Cursul faptelor ne arată că Dobrogea cât e cuprinsă
în judeţele Tu1cea şi Constanţa - şi căreia ne-am o
bicinuit a-i ziice Dobrog€-a-veche - a .evenit României
dUJpă Răsboiul din 1877-78 de sub regimul Imperiu
lui Otoman; iar cea cât e cuprinsă în judeţele Duros•
tor şi Cc:uliaJCTa, fostă şi ea parte din 01celaş imperiu, a
revenit României după Campania din 1913 de sub re
girrnul Regatului Bulgaria.
In istorie evenimentele răls.boinice CllPar impuse nu
de dorinţa searbădă a popoarelor de schimbare
de hotare, ci de logica stabilirei de echilibru în
tre forţele popoarelor. Sunt necesităţi vitale ale unor·
popoare care adună îmrpreiuml lor forţe pentru a se
saUstace ; sunt pentru unele popoare situaţii opresive,
OJSUJpritoar,e sau e:ioploatatoare sau, silmplu neono,ra
biile, de care vor să se libereze ; sunt pentru altele .tur
burămle din vecini, care le ÎIInlPie
, dilcă 0Jci1v1tate01 din
cuprinsul propriului hotar; - sunt multe motive care
legitime:::rză ÎTIICă starea de răJsboi între popoare, răs. boi ce echilibrează în cele dim. u.nrnă forteile si OJduc
binefacerile păcii proclamând uitarea p�imil�r des
lănţuite şi sângelui· vărs-at. Această s·tare de răsboi este
dealtfel aceea care a impUJS coI11stant şi în pr1m rând
anUJme organizaţie de stat, ,anume regim ju,ridic, - a
diJC:x pe ace1a care să bilciruiOJS1Că, -să resuscite ener
giile cetăteniilor, să dea maximul de fartă •statUJlud ffă
din timp · de pace perutru mtâ,mpanar�a necesităţilor
sale de ofensivă s,au de·fensivă.
Pentru a înţelege regimul juridic impus Dobrogii de
România - să� întâi pe ,scurt c_gre_sro regittnul
sUJb Impreriul Ofoman în 1877.
"-Acest i�rperiu era un stat-teritoriu cu 28 mhliaan!3' lo-
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cuitori dh1 cari 13 milioa:ne mahomedani: si 15 milioane
creştini. Malmttciîecrcreşfi'ăl nu coota ki ffiri5>ntrrtl---'F�
b1ic Otoman de cât ca contribuaibilă fiscală., nu avea
drep�ţiunile statulU!h, nici nu era primite în
serv�.mtlitar. Mino:rlitatea mahomedană, continuu
în descreştere şi decadenţă, ,pentrucă ea singură dă
dUJse birul sânge{ui în desele răJsiboaie trecute, ţinea
morţ1ş, galvaniizată de fanaHsmul redigios, să păJstreze
în mâinlile-i _slabe armele veohi şi din ce în ce anai
grele ale istăpânirii şi preiponderenţitl în stat.
DUJPă RăsboiUJl Crimeii - Pute.rile Eurnpene obţinu
seră de la acest imperiu prorrni.tsiunea de îmbunătăţ'irre
a •soartei creştini:lor; egalitatea de tratament a OJCesto
ra cu mahomedanii fusese Î1I1Scrisă într'un Hatti-Hu
mayun în 1856, act de care mentionează Conferinta de
la Paris în Tratatul dela Pari·s dhl 1856. Iută ce cuprins
are art. 9 din acel tratat :
,,Maiestatea Sa Imperială Sumanul, în grija stator
nică de binele SUIPu.şilor Săli, edictând un ifirmain prin
care, îmbunătătind soarta lor fălfă deosebi-re de .reJi
gie, sli rasă, co�sacră intentiile Safle generoase fată de
popo�ele creştine a.le 1mp�riulw Său, şi voind s6J dea
o nouă mărturie desipre sentirrnenteile Sale cu privire la
ele, a hotărî! să comunice Puterilor contractante ziisul
firman iJSvorît din a Sa suverană volintă. Puterile con
stată înalta valoare a acestei comunilcciri. Este bine în
ţeles ca această oomunicare nu a.r putea în nid un
caz da drept susziiselor Puteri de-OJ se OJmesteca, f:ie
colectiv, fie separat, Îln raiporrur�le Majestăti;i Sale Sul
tanul cu supU!sLl.
' Săi, nid în adminfusrtmtia
' �ternă a Irrnperiului".
!nalta ·valo<;:ire a oomuni'Cării rezultă din .aceea că
era în acele împrejurări un Qll1.gajarrnent internCllţiona.l
si Putertle contracta:nte purteau reclama executarea,
�eeace au şi făcut de mai mu1te oni.
Nu tot astfe;l de opinie avea temei în minonitcrtea
mahomedană din Imperiul Otoman. Mahomedanii in
vocau că prOJiliisiunea a fast dată în timp de răJsboi şi
că Şeriatul (legea reiligioCliSă) se qpune unei asemenea
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egalităţi de tratarrnem.t. Ofilcialitatea a1Cordase ceva,
anume locuri pentru. creştini în consilii :locale săteşti .şi
orăseneşti si acelea ciuruite si drcornuite, introduseseră
oar�are c�du:ri şi: legi eurap�ne a căror aplicare o a
mânau din lipsă de personal pregătit. Mcil mult în a:
nul 1876-77, din primăvcnră până în primăvară, .Sul
tanul Abdul-Aziz, care mooifostase inteRtii în. spirit
eurapeCllil, este înlătur.at ca bolnav ; urmOJşul său Mu:
rad-Effendi dU1Pă trei lU!I11 de tron e înlăturat ca ·sLab
şi la ,31. August 1876 îrillocuit cu Abdul-Hamid. Turbu
rărille în imperiu se ţinearu lanţ:. în Baznia şi Herţego
vina se răJsculOJse chiar voevozi,i mahomedani, în Ru
melia Îln Mai 1876 a fost o răscoală oarecum organi
zată şi care a fos,t reprimată de Tumci .sângeros : 20.000
de crestini fură udsi,, sate Îlntregi fură d�struse cu toti
locui1o�ii cre,stind lffuăl deaseibire de vârstă sau sex. T�t
atund fură �dşi şi consuJ'i.i Franţei şi Germanii din Sa
lonilc.
Dar si în Dobrogea, în care Imperiul Otoman tindea
să colo"mzeze-emt"lre-zi:,.,,.=-maharnedani din nordul A
sie.i-Milci - se CllP1ica creştinL1or Ulil tratarrnent aspru.
Iată ce relatează un:-m-emGr.iaHst : (V. ,,H1stofre des ire
formes dans l'empire Ottaman" de Ed. Engel, ha-rdt, fost
minLstr.u plenipotentiar francez, Panis, 1884).
„Ce sunteţi voi �ici? striga Mudirul din M6:cin că
tre ţăirClliliii creşt1ni din satul Greai (toţi· Români duri vechi
timpuri - ·Nota noOJStră), · cari ajunseseră la ceartă cu
niişte emigranţi Cerchezi. Ce, pământurile sunt ale
voOJstre ? Nu vă recunosc vr'un drept pe ipcornânf. S1Pu
neţi că n'aveţ1 de unde da la reahizi�ile pentru sU!l)u
şii maharnedani Cerchezi ? Vindeti-vă casele, virndeti
femeHe, vindeţi copii •şi daţi. De u'.nde nu, plecaţi dkl
ţară I"
„Tot în acel lrltmp, UlI1 fruntas din Lunccwita (si acest
sat din cele româineişti de pe' malul drept 'al Dunării
·- Nota noastră) · sat ţinând de Măcin, îmi spunea:
Putem păJstra adunătura: noOJStră mimai dacă nu află
turcii Mudirului de ea, - altfel nu ne putem odihni .d�
beiJiiouri dacă băriuesic ,c'avem ceva; şii săracul ş_ i bo-
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gatllll şi'ngroapă adunătrna... Ce să-ţi sipU!ll, erffendi,
suntem ca iarba mLiităi sub pietre... DOICă într'o bU!Ilă
d11II1i.Lneaţă s'ar da alarma, tot ce-i tuoc s'ar ridLca, iar
noi .ar trebui să nEHISICUII1dem ca soCllfecii îm. găuri" ...
ln Imperiuil Otoman al anului i877 din 28 milioane
1ocuitori, ced. 13 milioane mahomedani apăreau ca a
SUJPritori ai celor 15 milioane creiştim.i. Stăpânirea oto
mană se ridica ostilă oricărei reifoDIDe şi apărea ,agre
sivei si timnLcă pâină ,la cr,uz�me si sălliă-tecie. Pentru
mahoinedanul de-atuinci patriollismull era fidelitatea
pentru islamism şi duşmănia pentru creştinism, nu
dragoste de tară sau devotament pe1ntru binele public.
O conferintă 'a ambasadoriilor tinută la Consta;nti'11opol
la finele l�ii Decembre 1876 intervenÎISe pentru re
foDIDe, dar nu obţinu nimic pâină la 20 Ianuarie 1877.
O altă conferLntă a amb01sadorilor tinută la Londra la
finele Lunii Mcdtie 1877 constată si' declară că starea
lUJcrurilor din Imperiul Otoman şi' în s,pedal din Bos
nia, Her· tegovina si Bulgaria, a devenit incompatibilă
cu interei:sele Puterilor şi oile Europei. Deci Puterile 1eare
oomiseiseră în 1856 în conicert111l lor - europenesc Irnperiu1 Otoman, pe baza înaltei valori a firman111lui
ce p:romite.a reforme, tsom.au oarecum iPe aceasta să le
execute.
Faţă de asemenea somaţie guvernul Otoman pro
testă calificând actul Puterilor drept pretenţii tutelare
şi Olffiestec neiustilfiicat în afaicerile sale interne, toOinai
pe baza art. 9 din Tratatul dela Paris, care cuprindea
în adevăr clauza neCllIIlootecului dar şi ungajcnmentul
Imperiului Otoman,, ce oantribuLse la înscrierea oliOJu
zei.
Rusia, care pe lângă că..,şi amgase protecţia creşti
:nilor ortodoxi, avea .şi revendicări de făicut, unele con
tra Tratatului dela Paris, ahle,le în .AISia-Mrcă, se con
stitui în 11'!1andatara Eurqpei şi imabil�ând a,meninţa Im
periul Otoman cerând autonomie pentru provinciile cu
,li:::i.cuitor:i: în maoritate creştini printr'o ,fommlă drastică '
autonomie sau anatomie 1
După venirea la tron a lui Abduil-Hamid, la 23 De54
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cambre 1876, acest sultan promu.J.gooe o Constirujie şi
creOJSe o Adll'Il.are Natională: în vederea reformelor,
dar până la finele luri'ii Martie 1877, Adunarea nu lu
crOJSe nimic. (Ad e poate 1oCUJl să adăogărrn, că în acea
Coootitutie .se vorbea de România ca de o ,,,provincie
privilegu�tă" a Impreiu1ui Otoman. Iar dală fiind a
ceastă: mentiune Caragea1le al nostru s'a găsit 'îndrep
tăţit să: per�ifleze refomnele turceşti, Î'IllChipuriind într'o
,,Cron1că" dim 1877 o şedim.ţă a „Camerei din Stam
bul". (Opere, V. pag. 356).
In ce prive�te veniturile starului la care contribuiau
şi oreştinii erau cheltuite dezordonat, datoria pu!blic:ă
nu-şi putea plăti sarcinille de icât cu greu în 1871 şi a
încetat plăţile în 1876, ducând statul sub contwlul cre
ditorilor streini.
In agricultură, ocUJpaţia de căpetenie a popoarelor
din imperiu, trei sferturi di.'rl. solUJl otoman erau bunuri
domeniale„Mirie, sau .relig1oooe-Vacuf, adică bunuri
cari nu erau 1susceptwi1e de pr01prietate particulară, aşa că agricultorii acestor (Pământuri nu erau de cât
arendOişi .sau uzufructuari., plătind anual impozite şi
dijma în natu.ră sub dirveme nurrni<ri. La sistemul defec
tos al proprietăţii rurale se adăuga lipsa de braţe, de
crediit, de exiperi0111.ţă .a cultivatorilor şi de căi de comunicaţie.
Cât despre alte îndeletniciri: Vechea industrie o
rientală - mătăsur;i, covoare, stofo, arune, etc. - era
în decadenţă faţă cu năvala ktbricate�O:r. Comerţul
respira grnu din oouza taxelor vamale !Pe valoare: 8%
la import şi exiport şi 2% Ja �ranzit, variind s,pre o cifr&
mai redusă pentru exiport şi transit de la 1861 înooa.
TurCUJ] nu era comerciant - ma!I'e.Je comert interior
era Împărţit între armeni şi greci. Sub presii.inea; vietii
comerciale ,europene câteva căli ferate 1se construiseră
de companii engleze : Conistantinapol-Filipopolli, Var
na-Rusduc, K111stenge-CaI10ISu (Constanta-Cemavoda
de
şf2�;um câteva cuvinte pe:n� a d�t�rmina teritonr] Dobrogii în lmperiUJl Otoman : DabrQgea _aa...,_(P:ro� /
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vinde, nu era cunoscută Jn„_D.reipJull._FUibli GtG4'E:OI1,
u.""'.._._....._,r.egiune era. Această regiune cuprindea Dobro
gea cât o av�noi, în iee1e 4 judeţe şi în plus până
la o linie, ce pleca din Dunăre de la Roociuc şi răs
pundea în Marea Neagr4--le: I3ul'9"C11S, - regiune în ca
re elementu mahomedan era predonderant ca .lo
cuitoTi aiezati. DiI11Colo de această linie începea altă
regiune, cea' cu Jocu.iitori în care elementul bul,găresc
era: prepondera;nt. Acest lUJCru s e adevereşte chiar de
conJstatărfle fillorogi1or bulgari cari, ca Miletici, recu
nosc că nu exilsta bU1lgari loouitori băişltinaşi în regiu
nea Dobrogei, rci nlliffiai colanizaţi în ultimele zeci de
ani, arătând şi lO'ct:l,'lităJţile de provenienţă a 01eestor
oolOTI'izaţi, toate diillcolo de linia menţionată.
Enge]hardt, fost miniJStru pilentlipoteI11ţiar francez, un
cunoscător pe teren al ,ohestiuniaor din Imperiul Oto
man ,din ultimii ani, 1ce au precedat Rălslboiul din 18771878, circumscrie elementul bulgar ca o masă aflată
pe teritoriul dintre liniile : Dunăre, Tirrnoc, Morava,
Vardaru/1-dessu,s, LaCUJl Ohrida, Salonic, Burgas si Rus
ciuc, pe care 1eritoriu su;nt însă câteva .regiuni· cu lo
culitori de atltă nationalitate.
Deci nu poate �xilsta vr'o îndoială până unde se în
tindea Dobrogea ca gr\.liP social omenesc îmădăcinat
în teritoru:l S'Cl'U în timpul reqilmulu,i otoman.
Dar regilmul ce-am descrLs nu pllitea duce hnpreriul
de cât la continui răscoale llI!ffia:te de represiuni, ori
ohiar la o revdlurţie ICUi faţadă - un răsiboiu civill, suu
la .răsboiul pornit din paIJtea uneia ori mai multe pu
teri creştine. De-aceea nilci ,o, putere ,europeană n'a in
tervenit serios când răsboiull. a bătut la: UJŞă lra începu
tul .lui Apdl 1877.

*

· Care era situaţia României ca regim iu.ridic la acea
dată?
De i Oorrstituţiq_Qtomană din 23 Decerrnbre 187e--ca
lifLca România ca „;provincie privilegiată", ea n'avea
aleest caracter. Era un sta'r;-în adieivăir- fără suverani
tate externă, dar cu perfectă autonom1e internă, icu şe
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ful său - domnitorul - ,cu puteri constituite argC1JI1izate
separat: legiu1toare, iude:cătoreas'Căl şi exe,cutivă. Ex
tern, România era sub iregiJmu/1:
1) Tratatului de la Par.i!s din 30 Martie 1856, regim
definit în art. 22 al acelui tratat astfel: Principatele
Valahia şi Moldova vor ,continua a se bucura, sulb su
zeranitatea Porţii şi sub garCl!Ilţia Puterilar contmctaI11te
(Turcia, Austria, Fmnţa, Britania-Irlanda, Prusia, Ru
sia ş.i. Scm:linia - acestea erau „cele 7 Puteri") de [P,I'i
vflegiuJl şi imuniităţile, pe care le ,posedă. Nici o pro
tecţie exclusivă i111U se va erercita ,asupra lor de către
. una din pUJteritle garante. Nu va exiista nici: '1..ID drept
particular de i.ru;Jerintă în afaceirile lor interioare.
2) Convenţiei din Pcnrils din 7 Awwst 1858, care prin
m:,t. 1 declară unite Valahia şi Moldova, prin -art. 8
stabrlea tributul la 4 millioane lei (de-0tunJCi) şi preciza
,:::ă orice tratate ar încheia funperiul Otoman et.r a:lte
Puteri nu vor fi 01pli!cc:nbile princ.ipcrte1or în caz că ating
imunităţi'le lor.
ChiCliT pe baza acestei autonomii interne Românii
fătPtuiră Uniooa de la 1859, creară o situaţie legală
internă prin StatutuJl lui C1.11Za-Vodă din 1864, apoi fun
drnă o Dinastie şi-şi dădură o Constituţie în 1866, or
ganizară şi pregătiră o putere militară, - toate aces
tea fiind socotite acte cu CCliTCIICter intern.
Deci Ia începutul lllillii April 1877 România, ca stat
fără .suwercmitate externă;, fără indel!)endenţă, nu era
) reounosaută ÎLt1 DreptUJl Intemaţ,ionafl. ca stat oare să
poată îmcheia tratate, sau să poată Jigura ca belige
"-.....l'dnt într'un ['ă:$boiu.
Insă un eveniment a intervenit creind o stare de
fqpt şi chiar de Drept Internaţiona'l:
La 4 Apri'l 1877, peintru cazul când desvoltarea ulte
rioară a afacerl!loir politice în Orient ar sili Rusia., să
ia asuprmşi sar· cina Uille'i intervenţii' militare şi a în
drepta arana1a sa Sl!)re Turok:i:, o convenţie· specială
se încheie între reprezentanţii Rusii (bCliTonul Dimitri
Stuart, con1sull geneml) şi' României (Mihai Cogălnicea
nu, m'i!nistru dl afocerilor. streihe), reliativ la trecerea
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trupelor ruse prin România. ht. 1 ,al acestei converriţii
spl..lJile: ,,Guvernul A. S. DomnitarUJl României Carol I
asigură armatei ruse, oare va fi destinată a trece în
Tur1da, libera lirecere pe teir1itoml României şi tratarea
rezervată ,arrn.�telor amice".
Putea Româinta la 4 Aprlil 1877 îruoheia asemenea
coruventie? Dar ace.astă întrebare ooU/Ce alta : Putea
Rusia, '.U!Ila din Puterile garante„ săi se adreseze Ro
mâniei pentru a o înoheia? La asemenea întrebări
răspunde numai fap:tul: S'a încheiat I
Consecinţele faptului: J)e îndată ce amiata msăJ pă
seste în România,· confliictul armat între Rusia şi lm
pe�iUJl Otoman a isibucnit. De îndată ice România (l)Si
gu,ră ,a;rma,tei ,mse Libera trecere şi: tratarea rezervată
armatelor ,OJIIlilce, conflilcWl anmat între România şi Lm
periUJl Otoman devine o stare de fapt.
Conventia din 4 Aprill nu era secretă: prin art. 4 se
stCllbHeste 'că guvernul român va obtine ratifi:carea ei\
potrivit' legilor ro,mâine de Corpuri'le 'Legiuitoare.
La 11 April 1877 prime'le tru[pe ruJS81Şti trec pe tecr-ito
ruil Românii. Deci în ziua: de 11 Ap'ril 1877 a isbucnit
1 şi Im;pe�-iul Otoman, iar
confliictul -armat î,ntre România
ca urnma.re: reprezentantull României kn· Consitantinorpol
e ,silit să plece; la 16 şi 17 .Aipril Corrpmile LegiuLtaare
române aprobă Convenţia din 4 Arprhl, iar la 26 April
Turcii bombardează CaâaM, ,elt:.
Data de 11 April 1877 - căde·a într'o luni - este
foarte importantă .în 1storia Românii. In .,adevăr e data:
Când a început Răsiboiul lnderpenden1ei. Când statul
România urmează a fi socotit stat independent, deci
detaşat şi din suzeranitatea lmperh.rlui. Otoman şi din
garanţia Puterilor EUiropene. De la 1acea:sită dată 'Drerp�
tul CoI11stituţional Român începe întreg, fără vu'o ştir
bire în discuţia prh1dpiiilor rde suver.aniltate naţională
şi de organizarea' puterLlar statului : · knr Dreptul Inter�
naţional ,dobândeşte un ·nou subiect ide drept �i ânsorie
în concertu1 statelor un nou, a:>ă,rtaş, ou forţa sa, în pro
tecţia intereselor mai mu.llt sau mai pwţin ,întinse, insă
române·şti. In fine, diata de 11 April 1877 prnzintă iJm58
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portanţă şi'n Dreptul privitor la instituţiile romcnneş•ti
din Dobrogea, dar asUJPra oce,stei chestiuni vom re
veni•.
Modul CUlffi România a aju,m în conrlictul înamnat
justifică: atitudinea ei de stat beligerant, iar nu de isim
plă „provincie haină seru irum1rgen1ă", CUlffi voia să o
trateze Imperiul Otoman, sau de stat minor cu toate
că amiic, cum o trata la început Rusia înainte de 18
Iulie 1877, când ,a fost nevoită •a Cl!P61la la ajutorul vi
tezei amnate române.
Trecem peste bptele Rălsboiului din 1877-78, men
ţionălm însă o caracteristică a lui şi un fapt provocat
de el:
CarOJCteriisti:ca acestui trălslboiu apare în primUJl .rând
sUlb un aspect juridic. El se dă pentru dreprurile publi
ce, cetăţeneşti, iale creştiniQor din Imperiul Otoman şi
chiar noi :r:omânii ne bat81ffi pentru Lndependenţa sta
tului nostru, un drept ce ni se cuvenea potrivit nu nu
mai aspilraţiillor dar şi 010UvHălţii noastre manifestate :
în adevăr atunci înflorea sau da roade primele mari
personalităţi politice, culturale şi civilizatoa.re ale na
ţiunii româneşti, unele pe-o culiine de spiritualitate
chiar cu valoare univ8rr'Sa!lăJ. România se simte'CT în
stare să }Uipte I
Cât despre f aptul provocat de acest răsboi, iată :
1. Pe când armata română câştiga singură bătălia de
ia Rahova in Noembrie· 1877,, '(]ICea;stă i.sbândă avu [ă
sunet în Dobrogea şi făcUJ pe Dcxbrogeni să se gân
dească .la 101liipke.a provmciei· Iar la România. As,tfeil în
şedinţa Senatu/lui român ,d.'e la 26 Noemb)e 1877 în
discuţia 01su,pra proe:ctului .de :rfu!puns la imesagiul
domnesc se vorbeşte ca de-un lucru cUJnoscut tuburor
că „.sunt prin Dobrogea .suibocrieri pentru a se a'1ipi !Pe
lângă România"... adrcă voinţă e:iqp:rimată, A cui era
această vointă? Fără îndoială, a eilememului majoTi
tar mahomedan şi a minorităţii creştine din C'C!re cea
mai numeroasă era cea româneaS1Că, - românii ocu
pând din ce1e mai vechi timpuri nu numai ţărmu:l
drept al DUJnării, dar şi interioru/I Dobrogii în mu!lte

..
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puncte. Iată deci o probă despre diori'l1iţa vie. a dobro
genilor 1de a face parte din România şi aceasta înain
te de sfârş, itul răsboiU!liui ş� de tratate-le, ce-au urmat.
Apoi, un daz în. care sipfritul popularr a „devansat" pe
cel di;plomatic 1
Răsboiul s' a terrrrninat în Iarmar 1878 prin „Protoco
lul de la Adrianopol" şi apoi „Tratatul de la ·san
Stefano" din Febmar 1878, - adie 1a cxrrn România
nu fusese aclrrnisă, tăgăduindu-i-se calitatea de stat de
Drept Intemaţi•on,al, aJCte ÎI1l0heiate numai între RUJsia
şi lmperi.UJl Otoman.
Cum .rfuboiul atimsese un a:sezărnânt europenesc,
de Drept Internaiţional, al1 1afaceriÎor !Politice din Orient,
astfel cum ,tusese alcătuit rprin Tra;tatull din Parri-s al
Puterilor, - Anglia interveni punând principiul de
dr131Pt, că orice lranisacţie, ,ooire ar modific.a Tratatul din
PariJS, n'ar pUJ!'0Cl! avea efect erga omnes decât cu con
simţcnrnântul părţilor atunci contraiCtante, - de aci
Congresul de la Bedin şi Trabbu:l de b Bevlin din 13
Iulie 1878, ,care doou 'llil as,pe.ct a:nai evoluat Orientului.
Tiratatul de la Berlin recuno�tea României, dndepen
denţa, deci calitatea de, sbt suveran şi-i dia Dobrogea.
Dar un tratat de pace eiste un CIIC't ce ,armonize0t1:ă
Interesele în. conblici, recunoaşte drepturi, pune obli
gaţii, - e ca o hotărâre iUJdefcătoreoocă, cu erect re
troactiv care se suie până la data isbucnirii con
flictului.
Deci România a devenit independentă faţă de Im
periul Otoman încă de tla isbucnirea conflictului, 11
April 1877, - chiar Co!r.J)urJ/le Leg1ui<tome române:, în
şedinţele de Luni şi Marţi 10 Maiu 1877, au votat
luând act „că ră:sboiul înl!re România şi Imperiul Oto
man, ,că rU1Perrea legâl•UJrilor noOJstre cu Poarta ,şi in
dependenţ 1absolută a RIOmâniei au rprimH coooCl!Crarea
lorr oficială". Deci asemeni Dobrogea, ca obiect ce fă
cea parte din pretenţiile României, fie ,ca fostă, înainte'
de Bai'azid, provincie românească: sub Mh'cea şi alţi
domni, fie ca o compensaţie pentru oheltue,lile de răs-
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boi, - nu iputea fi prlmită de c&t !Pe zi.Ula 11 April 1877
când d isbucnilt condilicbul înarmat.
Legiuitorii români ai orqcmizării Dobmgii şi i'TI!Stitu
tiilor ei nu puteau să nu tină seamă de această dată
şi au ţinuit, chestia TIJU apare controvoosată: în legea
pentru OrganizlareCll Dabrogii din 9 MCTI1tie 1880: prin
art. 3 s'a recunoscut cetăteni.a română locuitorilor ce
se găseau la 11 .Aipr11 1877 pe teriitoafol ei; prin _art.
11 s'a decis în materie de proprietate şi posesie apli
carea legii în vigoare până na 11 .Aipril 1877 şi pentru
viitor; /Prin ar.t. 13 s'a dat drept rnurrnai cetăţenilor ifC
mâni şi locuitariJl'or ,aflaţi în Dobrogea în ziua de 11
April 1877 a ,cumipăra iimobile ,rurc:cl.e în Dobrogea:. In
legea pentru Reguilmea Proprietăţii irrnobiliare în Do
brogea din 3 Apri'l 1882: prin art. 4 şi 6 alin. ,ult. s'a
recunoscut MllllI'ile de posesie dobândite de la Cl'llltori
tăţile otomane până lla 11 AprH 1877; prin art. 8 s'a
deiclarat nu:le de drept înstreinările de imobile rurale
fă:cU'te de la 11 .Aipril 1877 până la promulgarea legii
din 3 April 1882; prin ICllft. 16 se ,dealară proprietate a
statului imobtlele ce-Cllll: aparţinut Imiperhtlui Otoman
Îin Dobrogea înainte ,de 11 April 1877. Aislife:l dacă ziuc:
de 11 April 1877 a fost fiructuoasă pentru destirnllll Ro
mâniei, a fost asemeni şi pentru Dreptul Românesc.
Reglmu'l juridic aplicat în Dobrogea din momentul
ce autorităţiile româ:n,eşfi au pălşit pe te['itoriul e•i este
cuprins programatic în actul cunoscut sub numele de
„ProolCllffiatia de la BrăHa" din 14 Noembr
78, un
fel de pre' a.a littluror ispoz1ţiHor,, regulCllffientelor şi
legilor, ,ce-au guvernat viaţ,a dobrogerană în epoca de
transiţie spre viaţa deplin româneCllscă. Două pUJI1icte
cu caracter yurdic sun mm cu searrnă de reţinUlt ,din
ace01stă prodCllffitrţie {Pe care Domnitorul Ccnrol I şi gu
verruu1l său o adresează locuitorilor Dobrogii : întâi că
„MariJe Puteri europene prin Tratatul din Berlin OIU
unit Dobrogea cu România", 'Oă ded e vorba de-o
„mire" cu cineva, care vine n numele Europii, Ell'!'orpă
oare însemna în aceOJStă regiune şi în acel timip „ci
vilizaţie" şi CCl!fe-i adll/Ce- viaţă orgcmizată pe teme[ie
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de lege şi dreptate, viaţă de stat COilJStituţional. Ai
doilea că adresându-se special locuitorii1or mahome
dani de spune: ,,dreptatea Români nu cunoaşte deo
sebire de neam şi de religie ; credinţa voastră, :Eamilia
voastră, vor fi OIJ)ămte de--o 1pafirivă ca şi ale creşti
nilor". Aceste pUI11Cte definesc ['egmul juridic al Do
brogii.
RegimUil ,ce"a fost impUJs a fost acelaş din România,
cu mici deosebiri, care aveau ca scop fUrr1darea unei
vieţi mganizate local pe terenul legei, viaţă ceva mai
zăgăzuită 1cn ÎI11CepUJt UI1IDÎnd a i se deschide zăgazu
rile de canrnnioaţie pe măsura confo:rmismUJlui· cu înaga viaţă mmânecoscă.
e rine· iu s'a av111t în
._ vedere?
In Dreptul Române&c ex1stă un princi,piu vechiu, am
pUJtea zice mi<lenar, ca şi viaţCll naţiunii nOOJStre, urmat
şi de Dreptul nescri:s şi de cel s,mi:s, - acela al unifi
cării legi!slaţiei, cUJID Cllffi zice azi. Datorită acestui prin
dpiu Dreptu:l nescr1s e·ste unitar, ca şi limba, pot s'o
mărtu.TiseCllscă cei cari se ocUJpă ou eil. Cât despre ce•l
scris îl gălsim·în monl.llffientul ce poartă n'll!Inele de „în
dreptaJrea Legii" a lui Mrnei Baisarabul, şi anUJIDe în
f:JJptul că: a Înglobat si „CCllrtea de învătătură" a lui
Va:sile LUJpul. Apoi în' faptul ca aceootă · ,,îndreptarea
Legii" a fost tradUJSă în latineş,te s:uib numele de „Re
gula Legiis" pentru uz,ul Transilv01niei. (fiapt relatat de
V. A. U.reohe în lntrod. în fat. Lit. Române). Găism
cp.iar OJCest principiu de,p1in formulat ca normă în Re
gUJlamentele Organiice din 1832. Citez din Regufomen
tul Organic al MdLdovei, art. 425 şi 426:
,,Origina, religia, obiceiruTile şi potrive'Clla limbii lo
cuitorilor în cele două prindpate, ca ;Şi nevoHe de
obşte, cuprind în principiu elementele unui întreg apro
piat, care a �ost impiediicat şi întârzint de �'P['eiurări
neprevăzute şi nevoite.' Foloasele şi urmările mântui
toare, ce ar ad'U'ce i..mirea acestor două popoare nu ar
putea fi pt.ilse la îndoială. Elementele unirii poporUJlui
Moldo-Valah sunt puise ohiar în acest regu1ament prin
u:nitateCll temeliilor oominilstrotive OJ celor două ţări".
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„Unificarea legiuirii fiind unuJl din mijJoaicele cele
mai folositoare pentru înfăptuirea aoestei în1'regiri mo
ra!le, o Comisie mixtă va fi ruuirnită de gUJVerruul celor
două principate, în scopul de-a to.pi într'un singur şi
ocel'<Iş tiJpar legile Moldo-VaJahe, legi'Ulirme civile şi
criminaliceşti ale celor două ţări, pe atât cât domnii
ţărilor vor găJsi h11crul de ţrnpilinit, adUJcând şi modifi
cările şi schimbările recunoscute trebuincioase şi adău
gând toate cazurile ne.preivăzUJte".
Acest principiu a fost, înscri:s şi în Statubul de la 1864
şi ComtHUJţiile 1923 şi cea octuală, date fiind „unirHe"
ce s'au sUJcceda-t şi necesităţile de unificare.
Potri'Vit acestui principiu, întreg Dreptu1l Public şi Pri
vat Român s'a aplicat de la înce,put în Dobrogea, afa
ră de prescripţiile relative la dreplurile politice, care au
răimas s.ub un regim exce,pţibnal în vederea pacificării
ţinutulrui şi întemeierii unei liniştite vieţi locale; şi a
fară de dispoziţiile redative la proprietatea rUTală, care
sub regimU!l otoman avea o sitU!atie deosebită de cea
din Dreptul Român, - rărrnânând, bine înteles, nea
tinse raporturile de familie şi religioooe ale' mahome •
danilor.
�e la Proclarrnatia de la Brăhl'Cl, 14 Noembrie 1878.
/ regim'llll juridic al Dobrogii-vechi are o perioadă regu
lamentară până la 9 MC1!I1ti.e 1880 şi alta legală până
la completa uniik:are 1 Martie 1913.
In perioada regu1amentară s'a organizat aclrrninis
traţia prin Regulamentu/I pentru împărţirea şi organi
zarea: administrtivă din 13 Noembrie 1878; iar justiţia
prin RegulamentU!l aSU1Pra orgamzarn judecătoreşti,
competenţii şi procedurii autorităţilor i'Uldeicătoreşti din
Dobrogea din 11 Noembrie 1878. Prin aceste regula
mente au fost introduse primel, e dispoziţii ale regimu
lui.
Putem spune că şi artât era prea mult, - Dobrogea
devenise pustie, populaţia mahomedană în cursul răs
boiu1ui se refugiase către interioruJL i.mperh.lllui, iar cea
creştină spre DU!Ilăre şi România. Activitatea adminis
traţiei şi iUJstiţiei- la. început nu au avu1t alt rol de cât
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sa incurajeze revenirea refugiarti,lor si să OJSigure pa
cinica conveţuire a celor ce rev�eau'. la ruinele ce ră
măseseră pe UTiIIl.a ,locuinţelor lor, aseo:neni să le apere
viaţa şi sărăcia de. bandele de asasini şi tâlhari, cCllfe
se Formaseră pe UJrma stării de răsiboi şi lipsei de auto
ritate.
Legea pentru orgcrnizarea Dobrogii din 9 �rntie
i880-transfoffila- principii!le Pordamaţii în dispoziţ•ii gu
j vernative, i s' zis Cons,'.!!tuJţia
Dobrogii. Legea recu
.
,Q
noaste cetătenia româna tuturor C(llfi erau cetăteni o
tom�i la l'i Apr11 1877, egalittttea mamtea legii, pri
mirea în funcţii .publice fără deosebi.re de origine şi
de religie, asemeni în. serviciul militar, dreptul la jude
cătOTii legali, la practicrnea culturilor ce nu, ating or
dinea plililică, la dobânciiirea proprietăţii în Dobro
gea, la învăţământ liber şi gratuit, la petiţionare în nu
me propriu ; apoi legea NlliP(llfte a:clministrativ terito
rnl în 2 judeţe (la început fUJSeise 1mpărţiit în 3 ; T�Lcea,
Silistra-nouă şi Co!llstanţa), ,aceistea în plăşi, comune
UII'bane, rurale, sate, - adtrnin1strate de prefecţi, sub
prefecţi şi pri.mari numiţi, adutaţi de consilii alese şi
numite în proporţii care variau, ti.nzând la un număr
mai mrne al celor alesti. Această lege mentine Regu
lamentul organizării judecătoresti, care introdusese ju
decătorii comunale, tribill11C11le d� ocol, tribunale maho
medane şi o curte de cnpel la Cons.tanţa, realizată nu
mai oa un tribU'Ilal apelativ la Tulcea.
L�regwarea proprietăţii 1moblliare în
Door.ogea din 3 April 1882 a venit oa să UIIlHice com
plet regimul a'Cefstei pmqp:rietăti. .Suib regir:ruul otoman,
prelOuim alIIl ,sipus, rproprieltatea' imdb1lta:ră eira altfel or
ganizată: Prqprietateu ,p01rtilcu!lară ,,1 mulk" e:ra în foarte
mică proporţie ,şi privea pe cea din vatraOmşelor sau
sate.lor deistincntăi clădirii ; proprietarl:ea i.o:lsitituţii1or „vu
kuiC;cUJ V€1!1ihlrr-ile afectate iencelstora, err-a ase
• meni re
diusă ; cea; mai mare prbp['ietaite era ia sitatu,Lui sau
domenială „miirie", aJCea:sta era concesion:::ită ÎIIltr'o
folosinţă prelUIIlgiită! !POses1orulUJi agrLCUJll!Or ,şi nu eira
în ciroll!laţie fa ce priveşte fimţa e,i, - bia, chiar pose-
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siunea era pierdută de agirilcultoml posesor dC11Că nu
cultiva S(l'UJ ,plătea trei ani ilmQ:xYzitull şi dijma fără jUJS
tLficcnre de OCl{Ptivitate sau caz fortuilt. Legea română
a recunoocut dreiptuirile câstigate (de proprietate sau
posesie) şi unma TIIUIIIlai oa 'propri'etatea din Dobrogea:
cea a fioculiui seru domeniallă, să fie convertită fără pa
gubă pentru stOJt serµ posesori, desiroibind şi pe UJnul
şi pe altul. S'a dispUJS dar veriticcnrea titluri.lor de po
sesie şi pentru ca posesorii să fie dedaraţi proprietari
- să plătească o Slllffiă d<;, bCli!li oa răscurrrupărare (55
lei de heatar,, câte 2 lei pe Q1Il până la aohitare sau
(disipoziţie introd.ooă peste 2 ani, în 1884) să reniunţe
la o treime din terenuil posedat. PI'9Prietateq: astfel des
robită şi lărrn:UJrită mma să fie guvernată în ce priveşte
dobândirea, conservarea şi tro:nsformaroo potrivit le
gilior în vigoare în România.
Statul, (PreCl.llil este fiiresc 1a asemenea uniri seru ane
xări, a luat asuip11a-şi' domeniul publilC ipropri:u: zis, ;pă
durile, mineHe, 1acurHe, băJliţile, canalUII'ile, pescăriile
şi păJmânturile părăisite de posesorii mi.rie.
Nu vom descrie procesul! unificării„ menţionăm nu
mai co umnând o linie· cnscende'ntă: - U!IlifiJCarea legis
\ lativă s'a desăvânşit şi în. ce priveste drepturile poli1ce eip me prin ,egile din 15 AmH 19 Q_ ş
Mwtie
1912, pr9CU!m şi cea pentru Ourţille.. cu j,uri în judeţele
TulJCea şi Consl!anţa din 1 Mcnrtie 19.13.
var îrrBalioani se des!bătea încă vechiwl proces între
creştini şi Imp�iul Oţqman; · -· refo!lIIlele nu se făicu
seră, anacmnismµl dura. Un răsboi, care OJVea; cam
acelaiş opiect oa şi cel din 1877 islbui::mise în tdcnmnci:
1912 . .Ais,UJpra imp�riului şe iridiica:serăl Grecia, Serbia şi
Builgaria pe11t-ru cop.arţio:r-1alii lqr ·şi regiU!nple l9Cuite d�
aceştiia. Forţ�. ttneri:) ţsbutiseră să ai;u1I11Ce. '(8\Stigiţl� .t:re
cu1Jului dincolo <;le· Adria_nqpol, .îmiă pentru âmrpătjireâ
regiuni-lor si pentru. sUJpr6iffiatire se ivise ceartă si c0n�
. ria d�-9 pq:rt� şi· Serbia: şi Gre
fHct rn51Pm�t .între �uţga
cia de alta. Bohi-librul si pacea între aceste state inte
r�au în prim grad, RO:mânia, care,s1 viedea turburat&:
activitqte:a:ş� d�
. -contli/ctele di�tre 've'idn�. Pac:ea tre.65
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bui�--i.�UJsă, .....:_ pentrui pa1CifiJCairea si ·restabiJirea echi1ib�Îui· ·de forte dintre beligeranti, · R,orrnânia a interve
nit"· priri CCIJIIl!Pania înrce{PJU191 -Lia' 28 hmie · 191-3, teni:ni
nată prin -Pacea'd� la'BuJcurr-eşti din. 28 Iulie 1913 prin
care între altelle�fruntaria de- miază-zi în:tre România şi
Bulgaria _a fds_t ·re:ctificatcfx mnrpăirţind. OJProape în două
lfegfu1nea rămaJSă cu popu1latie-. în majoritate mah0me
·dănă dintre liniile SHistrarM�,g,crlia si R'UIS�iuc-BUJrgas,
·printr'o linie de la ·Dunăre mai sus de Turtucaia până
'Marea Neagira la sud de Berne, · · ·
'. Această p9fţţooe;' în! ce priveşte ·regiimul iu:ridile -fă
cifuse şi e.a parte din Imperiu1l OtOIIDan până
la Tratatul
s
.
din Berlin
din '1877, icr,r <le-atuncii intPa e sub regimul
' statui1:1i nou înfiin1aţ, al BU:gruiei. ··
·
: ..
·Despre regimtll!l bulgar ayeq-rr puţin â:e SIJ)US : sitatul
Bu:lg-aria s'a orgOI11izat coootHtlfibnrcd," pe bază de ega
litate-;înaintea: · legii, şi cu tot' dparatul insituţiorîal al
i.w;ui stat modem. 'Numai. silstem.ul P!rOPTietăţii oto,inane
fast făsat neschimbat de stabtl'l bul.1g,ar":
La organiza�ea aces,te:i portiuni nurrnită ·Dobrog�a
npuo ..,,avem, _ 'asemene� două I5erioade : . iana regula
o:nentar:a:· de la 28 Inm:ie 1913 -până la ,1 April 1914 şi
-1
alfa legală. r, .
Prin legea_· p�n
,Org<;:ml�area Dobi;ogii-nouă qin 1
April 1914, la discuţia şi votarea C'ăTeia
luat parte
şi. d,_eputa;ţii _şi_ senatorii din Dobroge a-ve<che, de-crlllfel
şi prin reg.ulaµientele sau măs,uriJle anterioare le·gii a
cesteia,· întreg Dreptul Puiblic şi Privat .roo:nân a fost
in<trodus. A.cardarea cetăţeniei -române� cu toate drep
turile decurgând din etr s' ci făJCut de Pd începui în in
stituţiile l900le, ca org(ll!le administrative şi iurlecărto
reşti -;-- aceleaişi ·· ca şi în România, iar drepturile' po
litice cu caradler generall în 1919 ·prin Lege"a Electo
rală; astf'e1 că la d1scutarea si V'otarea ConstitUJtiei
·Rom&niei,_ din 19.23 au luc;rt �rut� şi r91Prezentanţii, de
·putaţi şi s enatori, ai Judeţelor C�liacra şi Durostor ale
· Dobrogii-houă.
_. Pentru unificOJrea �e9imul_uf prapriets'rţfi s'au poo· în
a,ceiaş lege de organizare, În· general,' oceleaş dispo1
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ziţii ca în legea pentru Regularea proprietăţii imobiUa..:.
re ·din Ddbrogea-veche, dar cu mai mwlte garai..--iţii de
asigurarea drerph.m'ilOT câştigate - recU!l10S1cute.
La 1 lOJI11U'arie 1937, prin pu,nerea în aplicare în Ro
mânia a nouei legiu!i-ri peinlOlle, întreg Dreptul s' a unifi
cat· şi pentru Dobrogea-noUlă:. .Ais.tăzt unHiearea e com
pletă - ;procesul uinificăJrii a, dn.xmt mai · puţin de cât
în Dobrogea-veche, deosebirea dintre regimul bulgar
şi cel al României fiind mai miică.
România, stat organizat suib regim consti:tUJtiona.t
sUJb oare în prim rând trebu,e să mtelegem U!l1 'regim
legal, a impus Dobrogii, regimul s<iu. Acest regim a
dat roade bune,· sub ;el Dobrogoo a prasperat, suib eî/
stepa pustie şi lGcltito'iii sâllbătăiciti,, drcea tară a; nimă
nru.i, a aiJU'Il:S ceeace este azi, un ţinut străiUJCitor -al României: Tara Soarelui-Răsare!
Româ�ia, tară de civilizatie si cultură ·latină a arun
cat în Dobro'gea şi pentru �a iegiunile sale de munci
tori de toate ramurile, ca să reînsufletească traditia
latin6:. şi' a plantat· în acest -finu{ . �u· -iiî.irriai ·spe�anf�le
şale de viitor, aspir9ţiile _sale, dar şl realitatea· sa:
LEGEA! Legea, care es_te ca ,şi Dumn�zeu,· Ci<;rre voeştE;1
binele tuturor,-pe'cari-i declară egali înbintea sal ...
' '

··•)

0·1 0
\.! ·",..

,1,: :- ·:

r-

"

l .. · �
..

i f

E:'

-;

'.
>-' \ '

'�-"

('

\ '

......... - . . -·· ..

,

�7

www.ziuaconstanta.ro

Românii ş1 Bulgarii
de

G_ONST. BRĂTESCU
Prof. Universitar din Bucureşti

l. Românii sunt locuitorii cei mai numeroşi ai Do
brogei.
După ultimele date ·statistice, Dobrogea număra la 1
Ianuarie 1940, 911.926- suflete, dintre care.:
\ Români:
Diverse minorităţi:
Bulgari:

455.673, sau 50 %
248.565, sau 27,2%
207.688, sau 22,8%

I litigiul dintre noi şi Bulgaria, Dobrogea Veche, în
corporată la România în 1878, nu poate intra în nici un
caz în consideraţie. Aici Românii au majoritatea abso
lută, cu 66,8%; Împreună cu celelalte minorităţi (23,4%),
care se declară ataşate Statului Roµiân şi în numele
cărora avem dreptul a vorbi, ei realizează un procent
de 90,3%, faţă de 9,7% Bulgari.
Dobrogea meridională (Cadrilaterul), ne oferă, la a
ceeaşi dată, 29% Români, plus 32% diverse minorităţi
în majoritate musulmani), adică în total 61%, faţă de
39% Bulgari. 1
2. Prin emigrarea benevolă a Musulmanilor din Do68
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brogea în Anatolia (în urma aranjamentului stabilit în
tre Statul Român şi cel Turc), Cadrilaterul se desem
nează ca un teritoriu de comasare a elementului ro
mânesc din pe,ninsula Balcanică, •căruia un act de
justiţie trebue să-i asigure existenţa naţională, adu
nându-l, măcar în parte, la vatra cea mare a neamu
lui românesc. Numai în Bulgaria trăesc peste o sută
de mii de Români, cea mai mare parte în vecinătatea
imediată a Dunărei şi în continuitate cu massa româ
nească din stânga fluviului şi din Jugoslavia, Români,
cari astăzi sufăr persecuţii pentru limba şi portul lor
şi cărora statistica oficială bulgară, lipsită de obiecti
vitate, le-a redus în chip ridicol numărul, dela 88.109,
câţi s'au recunoscut în 1911, la 16.405 în 19341 De aici
necesitatea unui' schimb de populaţie, care să limr·e
zească raporturile etnografice în ambele ţări şi să asi
gure bunele raporturi de vecinătate în aceas�ă: parte
a Europei. Prin emigrarea Turcilor din Dobrogea şi
schimbul de populaţie dintre Români şi Bulgari, Cac:lri
laterul va obţine o majoritate covârşitoare românească
şi va ieşi din litigiu.
f 3. Românii sunt, nu numai cei mai numerosi locuitori
ai Dobiogei, dar şi cei mai vechi; ei sunt si�gurii din
tre popoarele sud-estului european, cari îşi asumă şi
se mândresc cu descendenţa lor din Geo-Daco-Romanii
cari au stăpânit în antichitate aceste regiuni..
Pe Geţii „nemuritori" Îi pomeneşte Herodot în Do
brogea încă din secolul al V-lea a. Cr., ca pe unii cari
şi-au apărat teritoriul cu multă îndârjire împotriva ar
matelor persane ale lui Darius Histaspis; iar în sec.
Id. Ct., ei formau majoritatea nu numai la ţară, dar şi
în colonia greacă Tomis, Constanţa de astăzi, după
mărturia exilatului Ovidius. Intrând sub stăpânirea ro
mană, cu aproape două secole înainte de cucerirea
Daciei de către Traian, şi stând sub această stăpânire,
sub forma sa bizantină de mai târziu, până în secolul
al XIV-lea, cu oarecare întreruperi, Dobrogea este cel·
dintâiu teritoriu românesc care se romanizează şi de
vine, astfel, unul din leagănele de formare ale poporu69
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lui. Român. R.ăm[mtul _ei:,este un adev_ăfgt_muzeu mheo

logic urioş, unde aproape la Hec;cye PGlS, ppţi âesgropa
a:iele·_civilizaţiei ·greco-rq:rnane.
Dacă Dobrogeq; antică s'ar putea denumi cu drept
cuvânt Dacia P.ontică, în Evul Mediu-. ea a devenit o_
Valq_hie Albg,_ iar astăzi acest ţinut îndeplineşte rolul
de Vorland maritim şi de faţadă _a Statu.lui românesc·
î_ntregit, fiind un.spaţiu vital de cel mai imperlos carac�
Ier pentr:u :v;i_aţq economică.� şi'. ,po1iticcl't· a poporului
Î Român..
· Faptul că Dobrogea se prezintă astăzi cu o majori-.
tate de- element românesc, dar şi cu numeroase mino
rităti (Turco-Tătari, Greci, Găg6uti, 'Bulgari, Lipoveni,
Ger�ani, Itafieni, ·etc.), se datcireşt� rolului antropogeo
grafie pe cote l-a avut această provincie, situată pe de
o parte între stepele pontocaspice şi Mediterana orien-
tală, iar de alta' între hinterlandul carpatic şi ţărmul
Mării Negre, către care duceau toate !drumurile româ
neşti;' se··dafoieş·te rolului de răspântie între dduă niari
direcţii ele circulaţie: urta în sensul, meridianu.lui (di-'
recţia invaziilor antice şi medievale şî direcţia armate
lor ruso:hirce în epoca modernă), iar alta în diagonală,
folosită de expansiunea elementului carpatic către litoralul Mării.'
..
Dacă însă,pent_ru alte. neamuri, care au circulat de
la Nord ,la Sud- si dela Sud la ·Nord, Dobrogea a fost
numai o poart&, �au o porţiune dintr'un drum mai lung,
•::- pentru Românii din Carpaţi, ec:z _este însuşi termenul
final al drum.urilor lor, cafe toate se conc�ntrează spre
acest pământ.
�
_
Pentru _aceea permanenţa elemeiiJ.tului românesc în
Dobrogea în toate timpurile es,te un fapt real.

Numeroase_ izvoare îi arată pe_ Valahii pontici lo
cuind în v.eein{rtctteci Mării Negre, din. preaima zidu
rilor ConsJantinopplei până la-gurile DUI)ărei. ·
. ,
Scriitoarea. Anna_ Comnena pomeneşte în sec. XI, în.
aceste părţi _dobrogene, de uri „şef al Valahilor", care,
veste.şie �pe împăratul biz(lJltin, :A'.lex:ios, Comnenul · de,
trecei_:eq Cumanilor peste Dunăre.; şi aceeaşi scriitoare
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mai vorbeşte :şi.iflespre- Vq:lahii ,P9ntici_.cari_ cqlăuzeau
pe aceiaşi ,C:umrn1i.. pl;lst� i!J.eC;ţltorilf;l_ B_cr}cani!C:T �ăs�rţ�
teni ,ca uhii' cari,; ftind din qcf;l�te.,loc�ri, le. cunoşteCl'.1,
foarte bine.
, ·"' .. •.
r-c,, ,,� _·
·_, .
,.
.Un. alt cronicar., bizantinul Kfnndmos,.'pcive$tind 'expe-.
diţia Împărâtului Manuel. Cbmirem1}·în�coutra:. UngurilOJ.'.;
la 1164, mentionează în armata acestuia „o mcrre mul-:
ţime de Valdbi, despre cari se spune co sunt coloniştii
ltalilor dEJ odinic!Jară", şi cu cari voia să ·atace pe duş-:
mani, din ţinutull'ile. de către Pontul Euxin.
Bogate ştiri despre VlaJ:iii păstor{ agricultori şi răz-1
boinici clin Bulgaria Nord-estică ne dă cronicarul Nice
tas Choniates, 'din sec. XH. Acesti Români „cari mai
înqinte se numeau Mysi, iar acudia Vlahi se cbeamc':r"/
au pqrnif' r6sc�2:d<;i împo_triva imperiului 'i:,i�cmtin, înte:
meind în_ cele din uimă imperiul „româno-bulgar" al·
· ·
·
.
Asanestilor.
· ·· '
'
'
..

In sec.· XIII,. Geoffrey de 37illehard�uin nu�eşte B,al-:
canii răs.ăriteni: :.La ,montagne de Blaquie", iar tara.
dintre, ace.şti Balcani•·şi. t>unăre:. Vlahia, .,,B�akie'.'; lo-r
cuită de· .Vlahi, ,,li Blacs del Pa'is". . Menţiunea acestor
Vlahi şi 'a ţării lor dintre Dunăre şi Balcani, · ,,terre de·
Blackye", se fac_e şi de alţi scriitori francezi, contem
porani cu evenimentele, precum Hj3nri de .Valanc;:ien
nes, Robert de Clari · şi de o cronică anon'imă.
Ansbertus, cronicarul cruciadei . lui·. Frederic" Barb"b�
rossa, cunoaşte, la sfârşitul sec. XII, pe l<fmgă Buha-,
ria din Balcani, şi un alt teritoriu aparte „către Dunăre,.
unde se varsă .în,.Mare", unde stăpâne� ,,un oarecar�,
Român Calo-Petru cu fratele său Crassian şi .cu supuşii
lor Români". "(Calopetrus
· Flachus .. , cum subditis.,.
·
F1achis).
După călug"crr'ul minorit Rubruquis, (care călătoreşt�•
la Tătari( din· nordul. Măr;ii Negre pela rn�ilocul s-ec.
XIII), ,,dela Dunăi;e t:&tre _ConstqnJinopole" se întinde
,,Valal!ia.,- care Eis{ş- ţara) l.µi _Asţ;em:' ,.· iar_ cevq l'ţlai de:,
parte spre· SudNest, . Bulgatiq,· ca un· teri-tortu . de9_şebit,i•
...·

u,, -
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Aceste mărturii au deter.minat pe unii istorici (Du
cange, Hopf, Hăfler, etc.) să recunoască în Evul Me
diu, în Moessia inferioară, adică în ţinutul dintre Bal
cani şi gurile Dunărei, un popor numeros de Vlahi,
întemeietor al imperiului româno-bulgar din sec. XII
şi XIII, şi o ţară cu numele de „Vlahia Albă", ,,Blanche
Blaquie".
In sfârşit spre finele secolului XIII (1284\ cronicarul
bizantinn G. Pachymeres pomeneşte o mare mulţime
de Vlahi pontici ai ţinuturilor dintre Balcanii răsăriteni
(Vizya) şi Constantinopole.
Ştirile din sec. XIV ne arată În Dobrogea o populaţie
crestină amestecată. Pe la 1331 geograful arab Abul
fed�, vorbind despre oraşul Isaccea, ştie că el se află
în „tara Vlahilor", dar că depinde de Constantinopole.
P� la miilocul aceluias secol se ridică ca stăpânitor,
în calitate de despot biz�tin, un aventurier, Dobrotici,
de la care şi-a luat numele şi provincia, pentru ca ime
diat după moartea sa Dobrogea să intre în posesia
Domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, care-şi
luă si titlul de „Terrarum Dobrodicii despotus et Tristri
bominus", Despot al ţării lui Dobrotici şi Domn al
Silistrei.
Dela Mircea cel Bătrân apoi ţărişoara aceasta cade
sub Turci. In anul 1444 însă, când s'a dat lupta dela.
'Varna, în care armatele lui Ioan Corvin de Huniade
fură Învinse de Turci, Românii încă locuiau în Dobro
gea; căci, după dezastru, Românii erau singurii cari
cunosteau tinutul si au călăuzit pe fugari până la va
duri!� dun6:rene,. �nde cronicarul Dlugosz menţionează
deasemenea o populatie de Valahi pescari, cari trec
pe fugari peste fluvfo- in luntrile lor.
După 1444 'începe colonizarea Turcească mai in
tensă.
Cum e şi firesc, elementul românesc n'a avut posi
bilit&ti de· înflorire în Dobrogea în epoca turcească,
care·' ţine aproape cinci sute de ani. Foarte mulţi din
tre ei s'au refugiat peste Dunăre, în principatele ro
mâne de atunci, iar alţii s'au retras spre munţii Bal-
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cani, unde şi astăzi prezenţa lor este atestată nu numai
de mici insule etnografice, dar şi de o bogată toponi
mie românească (Jirecek, Işirkoff, Weigand). Totuşi,
persistenţa lor în Dobrogea, şi mai ales către laturea
Dunărei, este confirmată de numeroase izvoare din
sec. XVII încoace, precum: anumite documente româ
neşti, apoi mărturii de-ale călătorilor, cum ar fi Thomas
Alberti (1612), Filip Stanislavici (1659), Principele Di
mitrie Cantemir şi la Mottraye (începutul sec. XVIII),
Boscovici (1761) şi numeroase hărţi care, prin toponi
mia românească ce o dau în Dobrogea, trădează pre
zenţa acestui element aci.
Mult mai importan1e sunt mărturiile sec. XIX, cum
sunt acelea ale ieromonahului rus Parthenie (1839) care,
călătorind· spre Sf. Munte, trece şi prin Dobrogea, prin
sate roll!-âneşti „cu vorba valahă", a căror existenţă o
Constată în tot lungul Dunărei, dela Măcin până la
Rusciuc; apoi mărturiile geologului Peters (1867); ale
medicului misiunei franceze din războiul Crimeei, Al
lard; ale agronomului Ionescu dela Brad (1850); ale et
nografului Le Jean, după care limba română era, pe
la mijlocul sec. XIX, limba curentă a provinciei; şi ale
altor călători si scriitori, - din care mărturii rezultă
că, dacă în a;est sec:JI XIX majoritatea populaţiei din
întreaga Dobroge era musulmană, apoi dintrP creştini
Românii se situau numericeşte pe primul plan. Această
concluzie se coroborează si cu rezultatele cerretării to
ponimiei tării, care la 1878, în ajunul încorporării la
România, '.numărd 6!,9% nume turco-tătare, 33,3% nume
româneşti, şi abia vreo 5 % nume de ale altor minori
tăţi, dintre care cele bulgăreşti abia reprezintă un pro
cent de 0,7%.
Astăzi Românii formează 50% din populaţia Dobro
gei, faţă de 22,8% Bulgari şi 27,2°10 ale minorităţi.
Cauza acestei superiorităţi numerice a Românilor
asupra celorlalte neamuri în această provincie adânc
intericcilată în conturul rotund al României o gălsirrn în
afluxul neîntrerupt de element românesc de peste flu
viu, din marea massă de conaţionali în continuitate te73
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(i:U' cai:'Lse află, ,opQi în fendrrienuf de '_0 aqvâ.r
şitoare importanţă, al trqnshumanţ?i din. Carpaţi,· spr�
iitoralul Mării. Uri.'procent îns.emnat,de Români D_obto
geni suni de provenienţă pin. Transilvcmia, de :unde·
0u sosit ca economi de turme de' oi, spre a. · deveni
mai ,.copoi agriiaulllor·i, neguJstori ,şi int,e-ledUJ::di.' 1
4.. Bulcjarit nu ,sunt' autohtoni' în Dobrogea. Pr_etehţiu
nile lor,. se întemeiază pe oarecare 1amintfri -medievale
şi pe .stăpânirea Cadr'ilaterului între 'anii· 1878-H:ll3.
· Mulţi dintre Bulgari' simt aşa de recenţi în Dobrogea,
încât îsi au actele for de nastere, în localităti. de· dincolo
de hot�rele României. Top�nitnia 'provinci�i · 'nu "ne în
gădu�- a admite o veche popu\aţie bulc;i-ară cu rădăcini
adânci în pământul dobrogean. Călătorii din sec. XVI
si XVII ca: Paul Georgio, Thomaso Alberti, · Cornelio
Magni si Alvise Radibrati, nu ne fac-nici o .mentiune
despre �i in Dobrogea. Câteva stiri găiim la Filip' Sta
nislavici Jl65.9), Paul dj� Alep (� doua„Jurtiătat� a sec.
XV:II); Palatinul· de CulmJ (1677), La }4ottraye (1714) şi
Boscovici (1761-62). Acestia mentionează un număr• in
fim 9-e Bulgari sau „Bulgariens" '�=, creştini qin Bulga
ria), prip ·e&teva or;ase . dobrogene {Babadag,,, Isacc13a,
Măcin, Mangalia) si î� ,::i:1te:vreo două sate, unde trăiau·
alături de Turci: apariţii sporadice de emigranţi prib�
giţi şi prin părţile -Dobrogei din cauza repeţitelor răz
l;>oaie ctle Turcilor ÎFp.potrtva Transilvaniei austriace, a
Poloniei şi a, Rusiei, de pe·,urma cărora regiunile dintre
Dunăre şi Balcani au fost puternic despqpukrte.
Abia în perioada marilor migrări din timpui războa
ielor ruso-turce; între 1828 şi 1878, începe· a se forma
o· minoritate bulgară în Dobrogea. Secolul XIX însem
nează pentru regiunile europene de lângă. Mareei Nea
gră uh sec;:ol d!:l tuuburări şi de prefaceri dintre cele mai
mari. Intenţiile Ruşilor: rees·· cu dc:fritate 'din rapoartele
diplomatice ale vremii: ,,Les seuls civantages appa
rents que nous puissions •tirer .d'une expedition pareille,
semit.de detruire tout ce�qu'il·y·ci de villages·entre les
RaTcans et ·Ie Danube et d'en emmener les· haoitarifs
en Moldavie" i} sau: ,,r dvantage 'le plus. reel· que la"

ritorială
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Russje ait tire 'jusqu'a pres�ţJ.t · 'd13 JaNNeHe''aG:tuelle,
c'est d'avoir ,envpye• lEiS ,:hµbitants de. la, DpbJogea :et
de la Bulgarie peupler la Bessaral;:,ie et meme le gouvernement d'Olessa" (27 Sept. '"Y810).. .
1 . ,
Bulgarii, cari în.războaele··ruso-turce se d9d1,1�eră de
partea Turcilor, seri\Tinclu�le drept cqlauze şi.spioni:, avu
ră de suferit de pe urma represiunii turceşti. .Atunci, se
porniră din satele :Bulgariei c;:tcele exoduri mµri de pri
begi balcanioi, dintre· cari, unii se„aşezară în câmpia
Munteniei, dat cei mai mulţi în Basarabia şi ·în,Rusia.
La anul 1830 Poar_to dâdu atnn'estia.·'După ac;este eve
nimente, Dobrogea. capătă primele colo[)H mat, impor
tante de Bulgari. Cei. mai! mulţi · ocupară, satele pă
răsite de Turci din aprop_iereâ lagunelor Mării, de o
parte şi' de alta q marelui drum ce ·leagă Constanţa cu
Isaccea prin Babadag;' aşa că, la J850, agronomul Io
nescu dela Brad putea să scrie că „Bulgarti'_au venit în
Dobrogea de vreo 20 de' ani; părăsind ogoqrele lor in
grate pentru altele mult meri fertile, pe care le-au găsit·
aici". Numărul tuturor coJonistilor Bulgari din Dobrogea
se ridica, în acest an, la 2214 familii, cele. ·mai multe
în plăşile Babadag, Bazargic, Balcic şi Tulce_a.
In timpul războiului Crimeei., Bulgarii nu .reprezentau
în Dobrogea, după Le Jean, decât „o- slab& minoritate".
La 1865-67 geologul Peters nu' admite ,decât 25.00J0 de
Bulgari pentru toată Dobrogea. O .parte 'dintre ei · însă
nu se fixaseră definitiv în satele Îii care au ajuns. La
1861 ·exodul lor spre Rusia încă· nu era terminat;ti ar la
1877-78 mulţi se întoarseră înapoi spre Sud.�Ind'epen
denta Bulgariei pe de o parte, iar de·· alta' emigrarea
în ·�assă a Must.ili:nanilor din Bulgaria 1 'i-au' atras din
nou în patrie' pe 'aceştţ erriigrartţi: Mişcările acestea
necontenite sunt ceruzei. pentru care şi statisticile făcute
la intervale destut oe mici de' timp să-nu se·potrivească;
ba chiar şi unele' sate ne. apar; la. aceleaşi intervale·
de timp, populate tot de alte neamuri. Singură zona du
năreană, cu satele ei româneşti, arată o mai mare sta
bilitate. După hărţi, călători şi studiile filologico-etno
grafice mai recente putem şti azi când, cum şi de unde
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şi-a primit fiecare sat bulgăresc populaţia sa. 'ln acea
stă privintă bune informatii ne dau înşisi scriitorii slavi
şi în spe�ial bulgari.
'
După Miletici: ,,Populaţia bulgară din nord-estul Bul
ga-riei şi, în special, cea din Dobrogea şi din cercurile
Vama, Silistra şi Şumla, provine, în marea ei majori
tate, din sudul Bulgariei şi din regiunile muntoase ale•
Bulgariei (Stara Pianina)". Populaţia aceasta „se do
vedeşte a fi recent colonizată, adică nu e mai veche de
100 ani şi, numai în cazuri foarte rare ,de un secol, şi
jumătate". Abia la sud de valea Provadiei sau, mai
bine zis, de linia ferată dintre Vama şi Razgrad, s'au
mai putut păstra, ici-colo, resturi din populaţia bulgă
rească băştinaşe". In altă parte, acelaş autor bulgar
afirmă că „să credem că în Dobrogea, exceptând ora
şele, este şi populaţie veche bulgară, ar fi să ne înşe
lăm singuri".
In sfârşit, între anii 1878-1913, în scurtul episod de
35 de ·ani de stăpânire bulgară în Cadrilater, se reali
zează o nouă colonizare, cea mai recentă dintre toate,
în cele două districte meridionale, Caliacra şi Durostor.
Până la această dată călătoreai prin Deliorman ca'n
temeiul ţării Turceşti, ,,wie in einem Turkenlande"
(Jirecek), iar în restul provinciei nu exista decât un mic
număr de sate mixte, cu Grebenţi, Şicovţi şi Hârcoi, mai
ales În zona Silistrei. Prin persecutarea elementului mu
sulman şi emigrarea sa în rhasă se intenţiona a se creia
aici un cordon de sate bulgăreşti spre graniţa română,
fără ca totuşi să se reuşească a se realiza şi o simţită
majoritate bulgară.
Astăzi Cadrilaterul numără 39% Bulgari fată de 61%
alte neamuri, dintre care 29% Români şi 32 % diverşi,
majoritatea Musulmani. O slabă minoritate reprezintă
Bulgarii în Dobrogea veche, cu 9,7%, faţă de 90,3%
alte neamuri, dintre care 66,8% Români.
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Minorităţile din Dobrogea
Acum 100 ani, unul dintre cugetătorii şi visătorl.i a
cestui neam, adânc mâhnit de condiţiile sociale şi eco
nomice în care se sbuciuma omenirea vremii lui, rostia
cu resemnarea neputinţei, dar şi cu speranţa care tre
zeşte optimismul, următoarele versuri:
Să stăpânim durerea care pe om supune,
Să aşteptăm în pace al soartei ajutor ;
Căci cine ştie oare şi cine-mi poate spune
Ce va aduce ziua şi anul viitor ?

(

Era „Anul 1840", anul destinului pentru „gloata su
ferindă", care spera mântuirea de la anume reforme
mult aşteptate, spre a-şi face viaţa suportabilă pe a
ceastă planetă a şuferinţei. Din acele vremuri care,
prin comparaţie, s'ar putea socoti încă patriarhali,
când se mai vorbia de un „drept internaţional", de o
,,ordine juridică", de „drepturi istorice", şi până astăzi,
multă apă s'a scurs pe Dunăre şi multe schimbări s'au
petrecut în constiinta umană.
Şi iată-ne,· <lup{! un secol încheiat, din nou în anul
destinului ; anul celei mai groaznice tragedii a .civili
zaţiei occidentale, pe care ne obişnuisem a o considera
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drept floarea creaţiunii ·sufletului omenesc ; anul în
care, cu drept cuvânt s'a spus că „trăim sub teroarea
ilegalităţii internaţionale". Omul alb a devenit un ani-
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Numai Cadrilate�ul_ (Dobrog_ea. ftieridională).
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Î:rial d� ·prci:dcr într'o �p�că de "sălbăt6:cie sprijinită pe
ştiinţ�. şi tehnică. Dezechilibrul :rn:aterial şf dezechili
brul sufletesc, ·care ·caracterizează societatea modernă,
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precum aşa de - conving6:tor · se documentează în
opera „Trilogii" a ·geografului S. Mehedinţi, - a adus
după sine conflicte economice, politice, naţionale şi ra•
siale. Criteriul superiorităţii, astăzi, este puterea şi vo·
inţa de putere, iar lupta e faptul primordial al vieţii,
este viaţa însăşi. Cine n'are putere, e destinat pieirii.
Astăzi nu mai avem râzboiul cu invitaţii elegante ca
la dans, ci războiul total, în care „armata de invazie
va nimici nu numai oastea adversarului, ci şi populaţia
civilă, spre a-i lua tot teritoriul în stăpânire". Ne-a fost
dat, în sfârşit, să înţelegem că un popor paşnic şi ci
vilizat de vre-o 3 milioane de suflete poate fi învinuit
că ameninţă siguranţa existenţei unui stat de proporţii
continentale şi cu o populaţie de peste 180 milioane lo
cuitori; că dreptatea este de partea forţei, care forţă
primează dreptul ; că necesitatea oarbă nu cunoaşte
legi; şi că, în fine, rasa care se consideră cea mai a
leasă de pe glob, punând pe primul plan superiorita
tea tehnică, înţelege a realiza progresul nu în sensul
unei evoluţii lente, însufleţită de duhul moralei creş
tine, ci sărind catasţrqfal din etapă în etapă. După o
statistică recentă, începând din anul 1469 a. Cr. şi
până azi ,omenirea a trăit 3118 ani de războaie şi nu
mai 290 de pace; iar din ultimele 26 războaie, 17 s'au
făcut în Europa, 5 în Asia, 3 în Africa şi unul în Ame
rica ; aproape toate însă purtate de rasa albă. Se pare
că, în lupta pentru existentă, aceeasi mentalitate, care
a dus la stârpirea unor ;pecii ani�ale şi la înmulţi
rea altora, precum şi la dispariţia unor ramuri din o
menire, ca_ Tasmanienii, Pieile Roşii şi alţii, stăpâneşte
şi în concepţia războiului total, ale că·rui consecinţe
pot fi nu numai mutările de granite, dar si dislocările
de populaţii . numeroase de pe pi5:mântul' strămoşesc.
Fenomenul s'a petrecut, de altfel, si
' în antichitate si
' în
evul mediul.
In fata m10r asemenea realităti ale vieţii, a mai
vorbi d� drepturi istorice, geogrcdice, etnografice şi
alte drepturi �de -asemenea natură„ ni se· pare, uneori,
o pretenţie. a: naivităfii,-când forţa pri"meâză dreptul şi
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când popoarele mai mici, cu rol de sateliţi, au de ales
între alternativa de a-şi salva onoarea prin dezastru,
sau a-şi asigura existenţa prin supunere.
77.2 ° /o

li·

50 °Io

27.29/o
22.8 °/o

Dobrogea întreagă (Dobrogea nordică +
Cadrilaterul).
Români : 50 °Io
77·2 °1o
Alte minorităţi : 27.2 °Io }
Bulgari: 22.8 °Io
· După datele stattstice· din 1940, Ian. l·.
Totuşi, structura- noastră sufletească şi tradiţiile se
culare, ba chiar mile:qqre, ale acestui . popor nu pot
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asimila asemenea concepţii barbare asupra vieţii dat fiind faptul că omenia, încă din vremea lui Zal
molxe, este una din caracteristicile dominante ale a
cestei natii - ci vom afirma, c{mi s'a făcut întot
deauna, �ă având de partea noastră dreptul, avem
în acelaş timp datoria a realiza şi forţa, cu care să sal
văm drepturile noastre seculare.

*

Un proces absurd durează de câteva decenii între
noi şi vecinii noştri de la miază zi în chestiunea Do
brogei. Pentru cine cercetează obiectiv trecutul acestei
provincii româneşti dintre Dunăre şi Mare, e surprin
zătoare stăruinta cu care se continuă acest proces. -S'a
afirmat în altă 'parte că, după cinci secole de st - ânire
efectivă turcească, în care numita ţărişoară a f�st fun
damental transformată prin colonizarea musu mană,
aşa încât nu numai în Dobrogea, dar şi în toată Bul
garia răsărteană s'a realizat cea mai compactă/ massă
a elementului musulman din Europa, iar toponimia a
devenit aproape exclusiv turcească, - ori ce drept
bulgăresc de stăpânire, care ar decurge din oare care
amintiri politice medievale, a fost cu· desăvârşire înlă
turat ; că, dacă ar fi să ţinem seama de amintirile tre
cutului mai îndepărtat si numai de ele, atunci dreptu
rile Românilor, ca urm�şi ai străvechei populaţii geto
traco, şi daco-romane, ar trebui să _se Întindă şi asupra
unei mari părţi din peninsula balcanică ; şi că, dacă e
vorba de un proces pentru stăpânirea Dobrogei, a
CE1sta s'ar fi putut ridica numai între Români şi Turci,
ca unii ce şi-au disputat stăpânirea asupra acestei pro
vincii atât în evul mediu, în timpul lui Mircea cel Bă
trân, cât şi în vremurile apropiate de noi, în timpul
Regelui Carol I.
Evenimentele din 1877 au îndepărtat însă pe Turci
dela gurile Dunărei, iar Dobrogea, această străveche
Dade Pontică şi Valahie Albă s'a integrat în Statul
român,· în corpul rotund a1 căruia pătrunde adânc,
dominându-i - prin natura sa de podiş înalt - întin81
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sele depresiuni din stânc;ra fluviului şi porturile sale
şi putându-i paraliza - în caz de înstrăinare - atât
progresul economic, cât şi existenţa politică indepen•
dentă.
Pentru statul român Dobr�gea este un spaţiu vital
în cel mai imperios şi cinstit înţeles al cuvântului. Pen
tru aceea s'a Împărtăsit ea de calificativul de „plămân
al României" şi i s'a r�cunoscut, alături de hinterlandul
transilvănean, rolul unuia din cei doi poli antropogeo
grafiei de cari depinde existenţa unui stat carpatic via
bil în această parte a Europei. ,,Fără hinterlandul
inuntos si fără fatada maritimă, orice formatie politică
la Dună�ea de jo� e dungă!" (S. Mehedinţi). Am feşit
la mare din necesitatea de a trăi şi a nu ne sufoca în
tr'un rol subaltern de satelit.
Dar această iesire la mare se întemeiază nu numai
pe necesităţi ant{opogeog;rafice şi geopolitice, ci şi pe
realităţi, care constitue drepturi pozitive, ce nu se pot
nega, · întrucât atâtea mărturii pledează pentru ele.
Când am luat noi Dobrogea veche dela Turci la 1878,
provincia aceasta, este drept, avea o majoritate rela
tivă musulmană; dintre creştini însă, Românii stăteau
pe planul întâi, şi ca vechime, şi ca număr, şi ca aşe
zare în zona marelui fluviu. Toponimia ţării, pe lângă
statisticile ce �e pot urmări mai ales dela 1828 încoace,
mărturiseşte şi ea aceasta. Din cele 3409 nume topice,
Înregistrate în hărti imediat după răsboiul româno
ruso-turc, 62% ei� �urne turco-tatare, 33% româneşti
şi abia 5% de alte origini, dintre care cele bulgăreşti
nici un procent întreg. Când au luat Bulgarii, în acelaş
an, Dobrogea nouă, mi găsit acolo o toponimie aproa
pe exclusiv turcească, afară de câteva nume de alte
oriqini, lâng
• ă Dunăre, si Mare, dintre care cele bulgă
reşti nu reprezentau nici un sfert de procent. Aci nu•
mericeştE> Musulmanii aveau maforitâtea covârşitoare ;
,,călătoriai prin Deli_orman ca ·•n temeiul ţării turceşti",·
şi nu numai acolo, dar şi 'n alte ţinuturi ale Bulgariei
-orientale, unde totusi; mărturiile medievale afirmă -·
·dîn Bcrlcani până în' Dunăre şi Mate şi dela gurile Du82
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nărei până aproape de Constantinopole - o mare
mulţime de „Vlahi pontici"', păstori, plugari, pescari şi
războinici.
După statistica din 1930, Românii au În toată: Do
brogea majoritatea, cu 44,2%'; Bulgarii abia reprezintă
22,7%; Musulmanii 21,2%; Lipovenii şi Ucrainienii
8,4%; Germanii 1.5%; iar celelalte minorităţi, la un
loc, 7%.
In judeţul Tulcea noi- reprezentăm un ,procent de
62,6%; Bulgarii abia 10.6%.
In judeţul Constanţa noi aveam 66,2%; Bulgarii abia
8.9%.
In Cadrilater însă, la 1940, noi avem 29%', Bulgarii
39%.
Această sporire a elementului bulgăresc în Dobro
qea nouă se datoreşte colonizării recente realizate în
tre anii 1878-1913, în scurtul episod de stăpânire po
litică bulgară, când şi vre-o 40 sate şi-au schimbat ve
chile lor denumiri musulmane. Nu e nevoie să mai stă
ruim aci asupra dovezilor de aşezare recentă a vecini
lor noştri în Cadrilater, care, prin urmare, nu se poate
considera drept un pământ strămoşesc al lor. Bulgarii
nu sunt autohtoni în Cadrilater. Dovezile au fost pro
duse din belşug de înşişi specialiştii bulgari şi slavi,
iste>rici, geografi, etnografi, filologi, călători, cum ar fi
un Miletici, Işirkof, Kanitz, Jirecek, L. Niederle şi alţii.
E deştul să amintim concluzia la care s'au oprit, că,
de)a. linia Rusciuc-Varna până la gurile Dunărei, ei
n'au găsit nicăeri o populaţie bulgărească veche, băştinaşii fiind, de sigur, reprezentaţi· în zona Dună
reană de Români ; la malul Mării de Găgăuţi şi de
Greci ; iar în interior, de Musulmani .
Dacă-momentan avem un dezavantaj în Cadrilater,
.acesta s'ar putea vindeca printr'o colonizare ştiinţifică
susţinută, pe urma emigrării benevole a · elementului
musulman şi, eventual, printr'un schimb de populaţie
cu Bulgarii, în a căror ţară, prin regiunea Vidinului,
în lungul· Dunărei, în regiunea Vraţa şi în alte părţi,
trăeşte o importantă populaţie românească. Cei fără
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rădăcini într'un ţinut, ·pe care l-au ocupat de curând,
mai uşor se pot desrădăcina de cât o populaţie cu un
tre�ut secular, cum ar fi Turcii din Dobrogea, sau Ro
mânii de pe malul drept dunărean. In felul acesta s'ar
putea; asanq definitiv o graniţă de care se leagă atâtea
tulburări si s'ar putea stabili raporturi de bună vecină
tate cu u'.n popor ,cu care n'ain mai avea nimic de
împărţit.
Drepturile unui popor asupra unui ţinut se judecă
şţ după opera civilizatoare realizată de acel popor în
acel ţinut. Contemporanii noştri mai în vârstă, cari au
_străl:;,ătut Dobrogea la diferite date, îşi pot da seama
de enormele progrese înfăptuite acolo sub stăpânirea
românească. Dintr'o ţară pustiită de războaie, cu o
slabă densitate de populaţie (7-8 loc .pe km. 2); cu
sate mici, sărăcăcioase şi rare şi cu târguri mizerabile,
de aspect oriental; fără drumuri şi poduri şi fără in
stituţii necesare unei culturi mai înalte, -·- Dobrogea
este astăzi o provincie în care se simte civilizaţia.
Ea a căpătat un port însemnat, Constanţa, care, prin
cifra afacerilor, stă pe acelaş plan cu marile porturi
din Occident; un pod măreţ peste Dunăre, minunea
aceea de oţel dintre Feteşti şi Cernavodă; canale d0
legătură între limane, lagune şi Dunăre pentru învio
rarea pescuitului. ; staţiuni balneare şi climaterice la
coasta mării, riviera românească, unde, într'un timp
aşa de scurt, au răsărit un şirag de oraşe; sate mari şi
înstărite, cu biserici monumentale; şcoli superioare şi
speciale ; o viaţă economică înfloritoare; siguranţa
averii, vieţii şi onoarei, de care a dus lipsă atâtea
veacuri; lucrări tehnice mari în constructie; în fine,
numeroase binefaderi ale unei civilizaţii: la fel (cu
care Dobrogea, în viaţa sa multiseculară, nu s'a · îm
părtăşit de cât în mai slabă măsură o singură dată;
sub stăpânirea romană. Iar această operă civilizatoare
în curs de desfăşurare şi într'un ritm destul de vioi,
este şi ea un titlu de mândrie, care pledează pentru
drepturile poporului român asupra provinciei dela
mare.
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Toate bune. Se pune însă o ultimă întrebare: cum
se simte poporul ce trăeşte în această Dobroge? Ce
zic minoritarii? Căci Dobrogea, prin rolul îndelungai
ce l-a avut, de drum al invaziilor şi al armatelor între
stepele ponto-caspice şi Mediterana orientală, ca şi
prin evoluţia sa istorică, a ajuns până în zilele noastre
ca o ţară cu multe frânturi de neamuri. Aşadar, ce gân
desc si ce simt aceste minorităti fată de majoritatea
român'.ească şi faţă de stăpânir�a politică românea
scă ? Nu mică va fi, cred, surpriza unora, când vor
auzi mărturii spontane chiar din pana lor, publicate,
nu de rn.ult în cel mai vechiu si mai însemnat ziar al
provinciei, în „DOBROGEA JUNA".
Să începem mai întâi cu Musulmanii. Pot fi crezuţi
pe cuvânt I Dacă ar fi să iau dela această populaţiE'I
patriarhală, onestă şi ospitalieră un semn care să-i
caracterizeze mai bine sufletul, aş lua, de sigur, sa
lutul său în trei etaje. Cu o uşoară aplecare a corpului
înainte, cu multă demnitate, evlavie şi respect, musul
manul te salută, ducându-şi palma întinsă la piept, la
gură şi la frunte. Aceasta însemnează : ceea ce am
în inimă, am şi în gură şi în cap. Un salut mai semni
ficativ şi mai frumos nu cunosc din toată etnologia,
la nici un popor de pe suprafaţa planetei.
Musulmanii aceştia ne fac un dar dintre cele mai
frumoase şi ne dau un argument dintre cele mai solide.
Iată ce mărturisesc un baş-muftiu : Etern Curt Mola; un
locotenent-colonel, comandant al gărzilor nationale :
Ali Murtaza ; un fost consilier iudetean : Suleirr'i.an Ab
dul Hamid şi un intelectu�l : M. H. 'Fazâl :
Spicuesc câteva afirmări mai importante :
„Turcii şi Tătarii formează în Dobrogea un singur
popor şi, încă din primele zile ale reanexării Dobrogei
la Patria-mamă, s'au ataşat cu trup şi suflet poporului
român, afirmând, prin loialitatea lor faţă de statul ro
mân că Dobrogea e vechiu pământ românesc, care de
drept şi de fapt revine Românilor".

„Ca o consecinţă firească a calităţilor lor de oameni
de ordine şi pentru a arăta loialitatea lor faţă de Statul
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român, Musulmanii din Dobrogea au manifestat încă
dela început dragostea lor pentru armata ţării. Musul
manii de vază au înteles că în nici o profesiune nu
pot arăta mai mult crtaşamentul lor faţă de statul şi
poporul român decât în cariera de sacrificiu - cariera
armelor. De aceea, cele dintâi şcoli pe care le-au ur
mat fiii musulmani au fost şcolile militare".
„Devotamentul lor şi l-au arătat cu prisosinţă în
campania din 1913 şi în cea din 1916, când au alergat
cei dintâi la chemarea Tării, la unitătile lor, fiind gata
pentru orice sacrificiu pentru inter�sele şi apărarea
Patriei. Multi dintre ei nu s'au mai întors acasă la sa
tele lor dobrogene ; ei si-au găsit moartea eroică pe
câmpurile de luptă, alături de carriarazii lor Romârii.
De aceea, de ziua eroilor, se pomenesc şi numele lor".
,,Turco-Tătarii au dat dovadă de înţelegere şi recu
noştinţă faţă de statul şi poporul român, când au hotă
rrt definitiv de a nu se socoti ca minoritari ci ca nişte
adevărati cetăteni români de religie mahomedană, ca
�corp' soliddr cu marea massă a poporului român".
„Astăzi, ca· plugari buni, ei reprezintă un popor de
ordine, care s'a adapat la cultura şi civilizaţia româ
necrsc..i!J pentru a contribui, în aceste tillil!Puri grele, (Prin
munca lor cinstită, credinţa ,in Dutmnezeu .şi solidarita
tea in jurul Tronuil.ui, la întărirea 1şi înălţare::i scUJmpei
noastre Patrii". (L. Col. Ali Murtaza). Jkeistea srunt cu
vintele unui militar tătar.
--. Afirmând recunoştinţa Musulmanilor pentru grija
părintească a statului român faţă de cultul şi tradiţiile
musulmane ; : pentru clădirea măretei moschei Regele
Carol I diri Constanţa; · pentru des;hiderea ·porţilor tu
turor şcoalelor, în spe�ial a şcoalelcir militare, fiilor de
Musulmani; pentru înfiinţarea unui organ de condu
cere superioară ·a cultului musulman ; pentru înfiinţa
rea unui seminar· turcesc la Babadag, mutat apoi la
Megidia şi pentru alte binefaceri, - baş 1:11-uftiul Etern
C. Mola declară că- ,,România este tara unde cei cu
limbă şi religie diferită găsesc tratad:ientul cel mai ci-
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vilizat posibil" şi încheie cu aceste frumoase cuvinte :
„Dumnezeu să reverse binecuvântarea şi bunătăţile
sale asupra scumpei noastre patrii, România, şi să aibă
în paza sa pe Majestatea Sa Regele Carol II.
Iar fostul consilier judeţean Suleiman Abdul Hamid
declară categoric: ,,Noi nu vrem şi nu putem să fim
minoritari". ,,In vocabularul nostru, termenul acesta
nou, născocit după războiu, nu există". ,,A spune că nu
vrem să fim minoritari, ar putea însemna că ne-am
gândit vreodată să fim şi cumpănind avantagiile şi
dezavantagiile, am fi ajuns la concluzia că nu este
bine să fim minoritari". ,,In realitate noi nici nu ne-am
gândit vreodată că am putea fi minoritari. Mai mult
decât atât, cel puţin până la război, n'am fi putut crede
că în România cineva s'ar putea socoti minoritar. Ca
litatea de minoritar noi o socotim una dintre noutătile
aduse de războiu, o noutate cu care ·firea conservativă
a Turcului din Dobrogea nu se poate Împăca". ,,Noi
suntem Români cari ne iubim patria cu aceeaşi căldu
ră, cu acelaş spirit de sacrificiu ca şi Românii cari vor
besc româneşte: ne rugăm lui Dumnezeu pentru ţară
cu aceeasi căldură, - limba în care ne rugăm fiind
singura deosebire". ,,Si dacă ne dăm seama că Do
brogea nu poate progresa de cât ca provincie româ
nească ; dacă ne dăm seama că din atâtea puncte de
vedere Dobrogea este şi nu poate să fie decât româ
nească, - sentimentul nostru devine cu atât mai solid,
cu atât mai adânc, cu atât mai natural. Părinţii noştri
au apucat vremurile tulburi ale Dobrogei. Sfârşitul vie
ţii lor l-au trăit însă binecuvântând statul care le-a
adus liniştea, siguranţa vieţii şi a gospodăriilor lor,
dreptatea şi egalitatea în faţa legilor, libertatea cultu
lui şi aşezămintelor şi mai presus de toate, administra
ţie blândă şi omenie în toate. La această omenie româ
nească Turcii din Dobrogea n'au rămas nesimţitori, ci
au răspuns cu aceeaşi omenie. Aşa fiind, o chestiune
a minorităţii turceşti din Dobrogea a fost înlăturată de
la început". ,,Aspectul nostru politic a fost acela al unei
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populaţiunii româneşti de limbă turcă". ,,Noi nu suntem
străini, nu suntem minoritari ; noi suntem Români ; Ro
mâni prin simţire, prin convingeri; Români prin viaţa
noastră ; Români prin scopul suprem al vieţii noastre !"
Aşa gândesc şi simt Musulmanii din Dobrogea faţă
de Români şi de România.
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Lipovenii. 1n Statul Român
de
TERENTE LISOV
Preşedintele Comunităţii Lipovenilor
din Jud. Tulcea

In mozaicul de naţionalităţi din care se compune no
rodul dobrogean, Lipovenii nu sunt cei mai numeroşi,
dar nu sunt atât de neînsemnaţi, încât glasul lor să nu
fie spus acum, când din partea celorlalte naţionalităţi,
care locuesc în Dobrogea, se arată încă odată simţi
mintele ce le avem cu toţii faţă de mama noastră Ro
mânia.
Fugiţi din Rusia de aproape două sute de ani, din
cauza prigoanelor religioase pe care stăpânirea iu
sească le îndrepta Împotriva lor, Lipovenii au crezut
şi au sperat să găsească în Dobrogea libertatea de a-şi
păstra credinţa lor, aşa cum înţelegeau ei.
Până la 1878, traiul lor în Dobrogea a fost supărat
de multe războaie şi năvăliri ale armatelor ruseşti sau
turceşti care treceau pe aici.
Foarte mulţi dintre străbunicii noştri au fost luaţi de
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aceste armate si au fost condamnati
· ' la moarte, la Mos
cova sau în alte oraşe ruseşti.
Multe gospodării au fost distruse şi multe familii au
fost risipite din cauza acestor războaie.
După războiul din 1878, Dobrogea trecând în stă
pânirea României, Lipovenii au putut în sfârşit să gă
sească liniştea, pacea şi libertatea pentru care părinţii
lor îşi părăsiseră încă cu un veac înainte casele şi
satele lor din Rusia.
Mai mult decât atâta, Statul Român a înţeles .să se
poarte cu noi în aşa fel, încât să ne simţim absolut la
noi acasă, să nu ne simţim de loc străini.
Lipovenii din Deltă şi din Dobrogea s'au bucurat,
din prima zi a stăpânirii româneşti, - de toate drep
turile.
Ei au avut şi au cea mai largă libertate de a-şi exer
cita cultul lor religios, de a-şi păstra vechile lor obi
ceiuri şi tradiţii, de a-şi vorbi limba lor părintească,
de a-şi trăi traiul aşa cum l-au apucat din părinţi.
Copiii Lipovenilor au putut intra în şcolile româneşti
şi unii dintre ei au ajuns astăzi să ocupe posturi de
multă încredere în slujba stqtului român, alţii au ajuns
profesori si functionari.
In ce p�iveşte' restul, Lipovenii noştri, cari se ocupă,
după cum se ştie, cu pescăria şi cu agricultura, se bu
cură de generala bună stare a gospodăriilor lor ; ba
ne putem mândri cu faptul că, din acest punct de ve
dere, Lipovenii sunt superiori multora.
Iar pentru acei cari au îndreptat spre comert, or
dinea, pacea şi dreptatea, aşezate odată cu stq,â�irea
românească, au făcut ca afacerile lor să meargă bine
şi ei să fie mulţumiţi, astfel că mulţi Lipoveni sunt as
tăzi negustori.
Lipovenii sunt în general oameni bine situati ; ei se
bucură de toată consideratia concetătenilor ' lor Ro
mâni sau de alte naţionalit6:ţi. Ei
�cupat şi ocupă
demnităţi, mr fost şi sunt primari, consilieri comunali
şi judeţeni; în fine, s'au b:u�urat · î�totd�una şi se bu
cură. de t0ate- drepturile pe care le au �e_tăţenii români.

s'

au
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Autorităţile româneşti s'au purtat şi se poartă cu noi
Lipovenii cu toată blândeţea, cu toată încrederea, cu
toată dreptatea.
Nimeni, niciodată nu s'a gândit să facă vreo deo
sebire între noi şi ceilalţi cetăţeni şi nimeni nu s'a gân
dit vreodată să ne considere străini.
De aceia şi noi am răspuns şi răspundem cu drag
si cu însufletire la chemarea tării.
' In războiui cel mare, Lipov�nii au luptat alături de
ceilalţi fii ai ţării, până la izbânda din urmă, până la
întregirea neamului, nedându-se înapoi şi bucurându
se ca şi ceilalţi de îndeplinirea idealului naţional.
C1.s1 n să nu avem asemenea sentimente faţă de a
ceastă ţară, când ea, prin lucrările pe care le-a făcut
În Deltă, prin canalele săpate aci, a dat Lipovenilor,
cari sunt majoritatea pescari, posibilitatea unei vieţi
economice înfloritoare ?
La Vâlcov, la Jurilofca, pe toată apa Dunărei şi a
mării, Lipovenii noştri pescuesc în linişte, ocrotiţi de le
gile româneşti, câştigându-şi cinstit şi în pace pâinea
şi existenţa.
Peste �ot, în judeţul Tulcea, satele lipoveneşti se
bucură de administraţia omenească şi cinstită a sta
tului român.
Casele noastre, gospodăriile, familiile, bisericile sunt
apărate: avem doctori, avem drumuri, avem de curând
şi o cale ferată, avem tot ce ne trebue pentru a trăi,
pentru a munci, pentru a asigura bătrâneţile noastre
şi viitorul copiilor noştri.
Iar pe deasupra tuturor, avem libertatea, - liberta
tea pe care nicătri pe lume n'am putea s'o avem . asa
,'
cum o avem aci, în Dobrogea românească.
(Dobrogea Jună 30.III.940).
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Biserica I ipoveană din România
de
VICOL GAVRILOV.
Protoereu paroh, Tulcea

D. Terente Lisov a scris, în articolul ce a fost publicat
în „Dobrogea Jună" acum câteva zile, că noi Lipovenii
ne bucurăm În România, în afară de alte· 1ucruri, de
un bun pe care nicăeri în altă parte nu l-am putut
avea. Acel mare bun este libertatea.
Părerea mea este că această libertate nu se vede în
nici o parte mai bine decât în privinţa religiei şi a bi
sericilor noastre.
Deşi ne deosebim puţin de biserica de stat a ţării ro
mâneşti, Statul român nu s' a gândit nici odată să ne
facă vreo supărare, bisericile şi preoţii lipoveni bucu-
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rându-se de acelaş respect din partea tuturor, ca şi
bisericile şi preoţii ortodoxi.
Nici nu se putea să fie altfel, fiindcă ne-am convins,
dintr'o lungă vietuire la un loc, de firea îngăduitoare
şi deschisă a Ro�ânului.
Cum se putea oare ca noi, creştini, să nu ne bucu
răm de libertate, când chiar credinciosii celorlalte re
ligii, necrestine, se bucură nu numai de libertate, dar
chiar şi de 'protecţia statului român?
Noi Lipovenii nu avem această libertate numai de
formă, numai pe hârtie.
Noi avem libertatea religioasă de fapt şi ca o do
vadă despre aceasta sunt bisericile mari şi frumoase
care s'au înălţat În mai multe sate locuite de Lipoveni.
Aceste biserici mărete au fost clădite cu contributia
locuitorilor iLipoveni; dar trebue să recunoaştem �ă
şi Statul, fie prin prefectura jud. Tulcea, fie altfel, a în
ţeles să ne ajute cu bani, cu teren, sau cu material de
construcţie.
Libertatea dată de Statul. român Lipovenilor a fost
atât de mare, În ce priveşte religia, încât noi avem
chiar şi mănăstiri.
Mai mult decât atât, avem episcopi şi un mitropolit.
In privinţa aceasta, ne amntim cu toţii că acum
câţiva ani, când între Lipoveni erau certuri pentru ale
gerea mitropolitului, guvernul român a avut o atitu
dine care pe noi n&a mulţumit pe deplin.
Ţin să recunosc şi pe această cale că înţelegerea şţ
pacea la care am ajuns la această alegere se datoresc
în foarte mare măsură reprezentantului guvernului ro
mân, inspectorul general administrativ Nic. Rădulescu
Dobrogea, astăzi secretar general al Ţinutului Marea
de la Constanţa.
Cu tactul său deosebit, ţinând cumpăna dreaptă în
tre tabere, acest înalt demnitar a ştiut să facă astfel
încât pacea să se coboare în sufletele răvăşite ale tu
turor Lipovenilor.
Spaţiul nu-mi îngăduie şi eu nu sunt scriitor pentruca
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să aştern cu meşteşug toată situaţia bisericii lipove
nesti din România.
Cred însă că nici nu este nevoie de aceasta pentru
ca să dovedesc că biserica noastră se bucură de ace
iasi situatie ca si celelalte biserici.
Cei pre�t nu p�t încheia aceste rânduri decât sfătuind
pe credincioşii bisericii lipovene să răspundă la bu
nătatea pe care le-a arătat-o şi le-o arată întotdeauna
statul român, cu ascultare şi cu dragoste.
Eu ştiu că ei sunt şi astăzi recunoscători faţă de sta
tul român şi cunosc sentimentele lor faţă de ţara ro
mânească.
Ii sfătuesc ca şi mai departe să rămână aceeaşi fii
buni ai ţării, orice s'ar întâmpla, orice li s' ar spune,
orice li s' ar şopti.

(Dobrogea Jună, 2. IV. 940).
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Cuvântul unu, german din
Dobrogea
de

'i

HELMUTH LEIER,
Mare agricultor, Cobadin.

Noi, Germanii dobrogeni, n'av.em nici un motiv să
ne înregimentăm într'un partid politic german. Datoria
noastră este ca, mergând înainte, pe drumul bătătorit
de părinţii noştri, să ne vedem de gospodăriile şi de
treburile noastre, continuând a fi şi mai departe cetăţeni loiali şi elemente de progres şi de civilizaţie în
această provincie în care statul român face atâtea
sacrificii şi depune atâtea eforturi pentru binele comun al tuturor popularţiilor oonlocu1toare, cărora le
acordă acelaş binevoitor şi omenos tratament.
Din primele zile ,odată cu concetăţenii lor Români,
Germanii din Dobrogea au intrat în rândurile Frontu
lui Renaşterii Naţionale, înţelegând că aci era de mult
locul lor.
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Pentru ce, oare, ar fi făcut Germanii Dobrogeni
altfel?
N'au ei şcolile şi bisericile lor?
N'au ei viaţa lor culturală şi sufletească proprie,
pe care nimeni nu s'a gândit să le-o stingherească?
Pentru întregirea acestei ţări, în războiul cel mare,
n'au murit oare, în rândurile armatei române, atâţia
Germani Dobrogeni?
Pentru ce oare nu s'ar fi identificat Germanii din
Dobrogea cu aspiraţiunile poporului românesc şi pen
tru ce ar putea crede cineva că rosturile lor sunt altele
decât acelea ale tuturor Românilor, decât rosturile Sta
tului român?
Ce interes ar avea Germanii din Dobrogea să mear
gă pe alte drumuri?
Germanii Dobrogeni, cred eu, nu mai au de mult
nevoie de declaraţiuni şi asigurări festive pentru a-şi
exprima devotamentul lor fată de România.
Astfel, după cum nici un Dobrogean nu se consideră
alta decât Român, noi ne socotim şi ne simţim Români.
In vremurile de astăzi, noi ne simtim bine în marea
familie românească, şi am conside�a drept cea mai
mare nenorocire cazul în care, peste voinţa noastră,
noi n'am mai face parte din ea.
Aşa încât, ca să închei cu un cuvânt pe care l-am
mai scris tot aci, treburile Dobrogei româneşti sunt tre
burile noastre şi în treburile noastre dorim şi cerem să
nu se amestece nimeni, oricine ar fi, ori de unde ar fi.
(Dobrogea Jună, 25. V. 940).
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Germanii din pobrogea
de

· EMANOIL KREIS,
Protopop romano-::atolic al Ţimztului Marea .

.

Războ�ele. îndelungate, conduse în tările germane
înainte de 1800, au produs o sărăcire e�onomică şi so
cială foare pronunţată. Această ocazie a întrebuinţat-o
Caterina II-a a Rusiei, ca să cheme populaţia germană,
greu lovită, s.ă se aşeze în ţinuturile ruseşti. Atât Cate
tinp a II-a cât . şi ţarul AlE:lxandru I au făcut coloniştilor
germani promisiuni seducătoare, aşa încât mulţi Ger
wani şi-w pără.sit patria şi cămiriul lor, plecând în
Rusia thristă (Crimeia, Basarabia). Promisiunile făcute
de ţar{i Rusiei au fost puse· în practică. Astfel primea
circa· 60 până la 80 ha. pământ arabil fiecare familie
c'are se ecupa· cu agricultura. Membrii familiei şi ur•
rnăşii ·au fost,scutiţi de ·impozite pe 10 ani şi n'au fost
obligdti la serviciul militar.
O �are si bună impresie a făcut, fără îndoială, li-'
be,rt�ea reÎigioa?ă şi cultural� absolută, aşa încât în
61.i.rând Germanii colon'isti aveau ·biserica si scoala lor.
Aceşti factori apoi � fost cari au me�ţi�ut limba
şi 'obiceiurile poporului german emigrat, ferindu-l de a•
mestec �trăih. Poporul ·.a ştfµt şi pric::eput imediat că·
trsl::nie să se strângă împrejurul preotului şi al învăţă7
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torului, pentru a se menţine neatins în limba, tradiţia
şi religia sa.
Germanii aşezaţi în Rusia au originea lor din Wilr
tembreg, Bavaria, Alsacia, Lorena, etc. - ceeace do
vedeşte dialectul lor.
Cam în 1814-18 colonişti se aşează în Basarabia şi
de aci pleacă spre Dobrogea (1840), unde se Împart în
diferite sate pe atunci turceşti. Şi aci, ca şi în altă parte,
se adevereste caracteristica geniului german oriundP.
pătrunde si 'anume transformarea satelor .urâte, neiqie
nice, neestetice, în sat-e model, cu străzile drepte, casele
spaţioase, înalte, curate, cu curţi Îngrădite, pomi rodi
tori, cai frumoşi, vaci bine întreţinute, păsări frumoase,
grădini, curţi cu flori şi zarzavaturi, iar la câmp o mun
că chibzuită, pământ bine lucrat, - dând în fine popu
laţiei băştinaşe un exemplu de buni gospodari. Şi as
tăzi vezi caracteristica satelor germane din Dobrogea,
care îţi fac o impresie cât se poate de plăcută.
Fericită a fost alipirea Dobrogei de Regatul vechiu,
pentru coloniştii germani, căci de acuma încolo au pu
tut lua contact mai întâiu cu elementul românesc, cu
care colonistul german a observat imediat că poate
trăi în pace şi cu folos.
Caracterul blând al Românului se potriveşte de mi
nune cu caracterul liniştit şi prudent al Germanului
dobrogean.
Astăzi Germanii din Dobrogea sunt mândri de a fi
cetăţeni ai României Mari.
Familia germana dobrogeană este numeroasă. Are
copii mulţi, sănătoşi şi bine desvoltaţi. Sunt comune
în care numărul de 10 sau 14 ,;opii este ceva bine cu
noscut. Tatăl familiei este adevăratul cap, de care
ascultă copiii, chiar dacă au ajuns si ei la vârstă înain
tată, având şi ei la rândul lor copii 'mulţi.
Avortul şi divorţul nu există la ei. Sfinţenia căsătoriei
este ţinută cu cea mai mare veneraţie.
Populaţia germană dobrogeană n'a putut să se
plângă niciodată de lipsa exercitării cultului ei.
Conştiinţa religioasă a fost şi este respectată de au-
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torităţile româneşti şi aceasta cu cea mai mare aten
tiune.
' Deasemenea si limba germană se predă regulat în
toate comunele 'cu o populaţie de origină etnică ger
mană.
Autorităţile române sunt întotdeauna dispuse să re
zolve în mod echitabil orice cerere pentru cultura :po
porului.
Germanii dobrogeni au înţeles toate acestea şi s'au
arătat întotdeauna cetăţeni loiali, cinstiţi şi disciplinaţi.
Si ori de câte ori tara i-a chemat sub drapel, ei s'au
prezentat cu entuzi::i:sm şi cu dragoste pentru Rege şi·
Patrie.
Fiind un popor disciplinat şi cu simţământ monarhic,
au dovedit tuturor că ştiu să-şi iubească Regele şi Ţara,
neluând niciodată parte la mişcări, care nu· sunt la lo
cul lor - şi asta este iarăşi o mar� calitate a lor.
Nu ştiu dacă o altă populaţie etnică (minoritară) a
corespuns asa de iute si cu atât bun simt la chemarea
Regelui pentru F. R. N.' ca Germanii din 'Dobrogea, în
scriindu-se cu miile- la această imperioasă chemare
pentru consolidarea scumpei Românii.
Germanii dobrogeni, conştienţi de libertate absolută
în orice privinţă, de un traiu bun ca nicăeri altundeva,
legaţi de ogoarele lor, de mormintele strămoşilor lor,
de bunele sentimente ale Guvernului Român, îsi vor
face datoria lor faţă de Patrie şi Tron în orice î'mpre
iurare.
Eu însumi ca fiu al Dobrogei, născut şi crescut aci,
sunt mândru de a fi cetăţean român prin naştere şi-mi
iubesc Regele şi Dobrogea - iar ca mine sunt toţi la fel.
CDohrogea Jună, 17. IV. 940).
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Bulgarii nu sunt „Minoritari"
de

GH. COLEF,
Absolvent al Academiei de înalte studii comerciale

Imediat după întemeierea Frontului Renasterii Natio
nale, Românii de origină bulgară din Dobr�gea au 'în
tocmit o petitie si s'au înfătisat într'o delegatie d-lui
·Ministru al Mino;itătilor, ceriu;.d cu stăruintă si cu ar
gumente, care au fost găsite întemeiate în ce� rr'iai mare
parte, ca Bulgarii să nu fie consideraţi „minoritate".
Gestul acesta .� a cărui valoare nu poate scăpa ni
mănui, pehtnică a fost spontan şi pentrucă arăta, pe
lângă sentimentele şi interesele petiţionarilor, a trecut
aproape neobservat, fiindcă în jurul lui nu s'a brodat
nici o reclamă şi nici nu s'a bătut nimeni în piept, mân
drindu-se cu el. Manifestaţiile mari trăesc prin ele în
şile. De aceea nu simt necesitatea să fie trâmbiţate ....
Intr'adevăr, Bulgarii din Dobrogea nu pot să fie so100
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cotiţi minoritari, În primul rând pentrucă n'au cerut a
ceasta. Sau, cum a spus. atât de frumos d-lui Ministru
al Minorităţilor, unul din delegaţi, în vorbirea lui sim
plă: ,,De ce să ni se ia ceeace avem de 61 de ani: ega
litatea cu Românii în obligaţii şi drepturi? Inţelegem
să ni se dea, dar nu să ni se ia".
Bulgarii din Dobrogea au fost considerati întotdeauna
ca Români şi au participat în egală mă�ură la viaţa
ţării şi la desvoltarea Dobrogei, acordându-li-se toate
drepturile şi cele politice. Ceeace s'a realizat aci dela
reanexare şi până astăzi, s'a petrecut sub ochii lor şi
cu leala lor contributie directă. Pe vremea când nu
exista „Liga Naţiunil�r" şi nici pactul internaţional al
minorităţilor - deci pe vremea când acei cari nu a
veau origina rtatională românească, erau la libera dis
_poziţie a statulu'i fără nici o altă proteguire· -- Româ
nia, fără _să facă vreo deosebire între diferitele seminţii
care conlocuiau în Dobrogea le-0 îmbrăţişat pe toate
c1.1 aceaşi dragoste, aşa cum cu dragoste a reprimit la
pieptu-i pământul dobrogean. Pământ şi oameni erau
una!
Din ·această largă şi ad&nc înţelegătoare atitudine
a Împrejurărilor şi oamenilor, s'a născut în indivizi, ca
şi În masse, un deosebit sentiment de recunoştiinţă şi
o totală integrare la viaţa patriei.
In toată- Dobrogea comunităţile bulgare au activat
în libertate şi rodnic; bisericile bulgare au chemat cu
acelaş glas de clopot credincioşii la reculegere, iar şco
lile bulgare
continuat să trăiască şi să dechidă min
ţilor copiţlor nu numai drumul Îp. viaţă, dar şi înţele
gereq limpede asupra �itw;:rţiei. Prin urmare, tot ceeace
.formează personalitatea morală a individului - libera
II.J.anifestare etnică,. credinţa şi lumiIJ,a cărţii ---;-· au fost
respectate în întregime în Dobrogea rom,ânească.
Nici o silnicie, nicăeri. Fiecare se simtea
, la - el acasă,
·
iar casa lu( eră ·România... . Se putea oare ca această libertate completă să nu
_at_ragă definitiv şi să deprinda pentru totdeauna pe

au.
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Bulgarii cari, cunoscând astfel de viaţă, nu concepeau
alta, oricare ar fi fost ea?
Negustorii bulgari din Dobrogea şi-au văzut corner
tul lor liber si legăturile lor cu străinătatea slobode.
' Mai mult incă - si acest capitol înseamnă o discu
tie mai mare si mai 'documentată, decât limitele artico
lului de fată � prin dezvoltarea firească a Dobrogei,
care deven'.ea locul de trecere a tuturor bogăţiilor Ro
mâniei, comerţul în general a înflorit, iar comerţul ne
stânjenit al negustorilor bulgari a urmat aceeaşi fru
moasă cale. Prin urmare o viaţă nouă şi plină.
Familiile bulgare şi-au păstrat viaţa lor intimă, fără
a-şi întrerupe legăturile pe care le aveau dincolo de
graniţe. Nimeni nu a impi�dicat vreodată aceste fireşti
raporturi. In cursul vremii, apropierea dintre Bulgari
şi Români a luat o astfel de desvoltare, încât pe deo
parte familiile s'au înrudit în chip firesc, iar acei cari
arau dincolo de graniţe, auzind şi cunoscând viaţa de
aici, au venit în Dobrogea, au deschis comerţ, au in
trat în şcoli, au întemeiat familii. S'au făcut cu toţii C'
apă şi-un pământ.
In satele bulgare din Dobrogea viata, obiceiurile, por
tul, limba, au fost respectate de atu�ci şi până astăzi.
Iar cazurile În care nu numai Bulgarii au învăţat ro·
mâneşte, dar şi Românii au învăţat bulgăreşte, sunt
atât de numeroase, încât au devenit banale.
Pe de altă parte, şcolile şi instituţiile de cultură ale
statului n'au făcut nici o restricţie în admiterea ele
mentelor de origină bulgară. Astfel s'a ajuns la situa
ţia frumoasă că pretutindeni în România activează in
telectuali de origină bulgară (doctori, a:vocati, ingineri,
arhitecţi, profesori, chiar ofiţeri, etc.) proven.'iţi din Do
brogea. Aceste elemente luminate sunt dovada cea mai
sigură şi mai vorbitoare a politicei pe care România
a dus-o în Dobrogea.
Privind problema nu din punctul de vedere al statu
lui român, ci al intereselor noastre, ale Românilor de
origină bulgară din Dobrogea -- prin urmare strict şi
nedezminţit egoist - putem spune că NU SUNTEM
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MINORITARI, pentrucă nu ne lasă interesele, senti
mentele, viaţa şi legăturile noastre, ca să fim astfel.
Suntem Români. Atât şi nimic mai mult.
Am dovedit aceasta întotdeauna şi în toate Împreju
rările vietei noastre. O dovedim zilnic. Contribuim la
viaţa ţării cu înţelegere şi pasiune, pentrucă este ţara
noastră. Ne facem datoriei în fiecare clipă şi în fiecare
clipă suntem gata să ne jertfim pentru Ţară şi pentru
F/.egele nostru. Ascultăm glasul României cu tremură·
toare emofie şi-i urăm chemarea cu entuziasm de
jertfă.
Nu suntem, nu vrem, nu frebue să fim minoritari.
(Dobrogea Jună XXXVI. 19).
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Cuvântul unui negustor bulgar
de
ION TUDOR IVANCIU,
Comerciant, Constanta.

Dacă noi, Dobrogenii ·de origină bulgară, nu primim
să fim socotiti minoritari, avem un motiv foarte puternic
şi pe care n� dă mână să-l spunem, pentrucă întotdea
una noi am avut libertatea de a spune tot ce gândim
şi pentrucă acest motiv este curatul adevăr.
Cum putem noi să ne socotim minoritari, adică stră
ini, când nimeni până acum, nici statul, nici vreun par
ticular, n'a făcut nici o deosebire între noi si Românii
dE?. sânge?
Când în ţara aceasta noi am avut tot ce am dorit,
când Românii de sânge n'au trăit mai bine decât noi,
ce-am putea folosi din aceea că am fi minoritari?
Plugarul bulgar îşi vede de ogorul lui ca şi plugarul
român; pentru amândoi câstigul si greutătile sunt la fel;
negustorul bulgar îşi pocrte vedea nes�părat de ne
gustorie ca şi negustorul român, grec ori turc; când a-
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vem şcoli şi biserici bulgăreşti, cam ce-am mai putea
dori, încât să fie nevoie să fim minoritari?
La ce ne-ar folosi?
De aceia nu vrem şi nu putem să ne socotim mino
ritari.
Trăim în Dobrogea, ne simţim una cu Românii de
sânge şi alcătuim cu ei aceiaşi familie.
In ce ne priveşte pe noi, negustorii de origină bul
gară din Dobrogea, ca oameni şi ca negustori, noi ne
dăm seama că, Dobrogea fiind românească, afacerile
noastre progresează.
Statul Român, având interese mari în Dobrogea care
este eşirea lui la Mare, a făcut aci porturi, căi ferate,
sasele, a construit tot felul de clădiri şi investit capitaluri mari în o mulţime de lucrări.
Cea mai mare parte a materialelor folosite la con
structiile statului în Dobrogea este furnizattă de noi,
· nequ�torii localnici, fără deosebire de naţionalitate ori
de religie, comerţul nefăcând şi neavând nici un inte
res să facă asemenea deosebiri.
Ne dăm seama că Statul Român trebue să aibă deo
sebită: grijă de Dobrogea, care este eşirea lui la mare.
Inţelegem că un popor de 20 milioane de locuitori
poate revărsa spre malul mării, în fiecare vară, multe
sute de mii de sezonisti, cari toti fac ca comertul nostru
să salte, toţi aceştia' fiind co�sumatori direct sau in
direct.
In afară de aceasta, numai un stat mare, cu o popu
laţie numeroasă poate să colonizeze Dobrogea, cum
a şi făcut Statul român.
Din numărul cel mai al locuitorilor Dobrogei, noi nE=>
crustorii n' avem decât de câstigat.
Iată motivele pentru car� noi, ca Dobrogeni, întele
ciem să conlucrăm frăţeşte cu populaţiunea maiorit�r.:r,
sore binele nostru şi al întregii populaţii dobrogene.
(Dobrogea jună 5. III. 940)
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. ..
.,, C_uvântul Dobrogeni lor''
de
C. BRĂTESCU
Profesor Universitar, Bucureşti

Drept încheiere, lăsăm să urmeze şi „Cuvântul Dobro
qenilor", publicat în acelaş ziar, la 8 Iunie 1940, ca
omagiu cu prilejul aniversării regale, cuvânt care ţine.
locul unui adevărctt plebiscit:
Trăim în timpuri deosebit de sbuciumate şi de tur
buri. Tot ceeace era valabil până acum şi ceeace as
tăzi încă este o realitate, poate fi pus în. cumpănă. In
fmtuna care, pornită dintr'o parte, se întinde fără înce
tare· în preajma noastră, alcătuirea omenirii trosneşte
din încheieturi. De nicăeri nu se zăreşte un petec de
cer limpede, în care să se resfrângă nădejdile sfără
mate ale oamenilor de pretutindeni...
In asemenea Împrejurări, orice gest de bărbăteasc5
atitudin9 - care să: lămurească opinia publică, să
-"""IP."i':'�krte o nezdruncinată credintă
' şi să confirme o b1.,..
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făptuire, care poartă în ea însăşi forma statorniciei este o datorie cetătenească si nu mai putin o virîute
naţională. Deaceia, 'noi, cei m::U jos semnaţi: FII AUTEN
TlCI, AUTOHTONI ŞI DEVOTAŢI AI DOBROGEI
profesionişti liberi, funcţionari superiori publici sau
particulari, proprietari mari urbani şi rurali, agriculţori,
comercianţi' şi industriaşi, toţi de sine-stătători - aclre
sându-ne Provinciei si Tării, tinem să afirmăm că sin
gura atitudine pe ca;e Dobro;ea şi Dobrogenii o avem
în desbaterile internaţionale, este vitalui nostru ata
şament la România, de care ne simţim legaţi prin în
seşi condiţiunile noastre de viaţă, ca iarba de glia pe
care creşte.
Suntem Români cu toţi-i, pentrucă România ne este
ţara şi patria noastră; pentrucă viaţa şi interesele noa
stre sunt româneşti; pentrucă româneşti sunt idealurile
şi visurile noastre; pentrucă din adâncul vremurilor în
totdeauna am trăit în comunitate cu locuitorii din câm
pia dunăreană şi de pe povârnişurile Carpaţilor; pen
trucă nimeni, niciodată şi pentru nimic în lume nu ne
poate desface sufletul, credinţa şi simţămintele de noi,
- simtăminte care s'au născut, au crescut si au înflorit
'
pe ace�t pământ românesc.
Aşa fiind, ne adresăm tuturor celor cari ţin să ne
cunoască cuvântul, încredintându-i că la granita mari
timă a României, trăeste un' singur gând în rit�ul ini
milor noastre: CREDINŢA, MUNCA ŞI JERTFA, PENTRU
NEAM, ŢARA ŞI REGE!
Urmează numeroase semnături.
(Dobrogea Jună, 8 Iunie, 1940).
Din toate aceste mărturii, a căror spontaneitate si
sinceritate nu poate fi pusă la îndoială si care echiv�
lează cu un adevărat plebiscit, se desp;ind două con
cluzii mai însemnate:
1) Că minoritarii nostri dobrogeni declară sus si tare
că s'au identificat cu' aspiraţiile poporului rom&n, că0

107

www.ziuaconstanta.ro

ruia îi poartă o deosebită recunoştinţă pentru marea
sa ospitalitate şi omenie;
2) Că ei nu vor să fie consideraţi ca minoritari, ci
apartin marei familii românesti, de care diferă' numai
prin ,limba maternă şi, unii, şi prin religie.
Ne apropiem de definitia nationalitătii, asa' cum a
fost dată de · Ernest Rena�: o �hestiun� de 'conştiinţă
şi de plebiscit.
· Martori ai unei guvernări româneşti de peste 60
ani în provincia dintre Dunăre şi Marea Nea�ă şi
lmpărtăşindu-se din plin de toate binefacerile pe care
le-a revărsat asupra lor străduinta noastră continuă
spre o civilizatie mat înaltă, care a' transformat această
ţărişoară, dintr'o pustietate într' o adevărată grădină,
minoritarii dobrogeni recunosc, fără a li se cere, că
nicăeri nu s'ar fi putut bucura de o libertate mai mare,
de un tratament mai frătesc, de mai multă omenie, de
posibilităţile unei vieţi �conomice mai înfloritoare, ca
în această binecuvântată Românie, pe care o doresc
una şi nedespărţită, socotind că ar fi pentru ei cea mai
mare nefericire dacă împrejurările vitrege i-ar sili a
trece sub o stăpânire streină.
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Vas scit în argint dela Hagighiol secolul V-lea şi IV-iea înaintea
lui J. H. Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti.
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Vase mici din pămcnt ars din secolul VI înainte de J, H.
modelate în formă de sirene (Histria).

Histria: ruinele palestrului,
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Pământ ars grecesc polyhrom di;, sec. IV-iea În J. H.
găsit la Callatis.
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Cele două feţe ale unei diplome militare În bronz, dată În anul
54 după J. H„ sub Împăratul Claudiu, veteranului Romaesta
Rescenti f. Spiurus (găsită Ici Atmageaua-Tătărească).
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Ceramică pictată eneolitică dela Cernavodă
aparţinând stilului Gumelniţa A.
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Metopă reprezentând un călăreţ roman.
Sculptură de pe monumentul triumfal dela Adamclissi.
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Columna lui Traian din Roma : scene reprezentând lupta
contra Dacilor şi Sarmaţilor Îh Moesia Inferioară, la
începutul anului 102.

Jghiab În formă de leu provenind dela monumentul
triumfal dela Adamclissi,
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Fragment din trofeul colosal care era pe vârful
monumentului triumfal dela Adamclissi.

Fragment de friza cu motiv floral şi cu capete de lupi
(Monument triumfal dela Adamc!issi),
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Capidava: vederea marelui turn dreptunghiular.

Capidava : interiorul turnului din unghiul nordic
al ţortăreţei : construcţie din sec. IV după I. H.
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Tomis: Statue În marmoră a unui c3tăţean localnic :
sec, III-a după I. H.
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Mască romană de bronz găsită la Carsium,

Durostorum : relief funerar în marmoră reprezentând
mortul în Înfăţişare eroică.
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Tomis : jumătatea superioară a unei plăci
reprezentând pe cavalerul Trac.

Tomis : relief funerar în marmoră, din epoca romană
reprezentând o femee care se joacă cu micul ei căteluş.
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Scenă de luptă între gnci şi amo::tzoane pe un sarcofag
roman găsit la Tomis.

Tomis : marele sarcofag cu simboluri, în marmoră,
datând din sec. II după I. H,
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Tropaeum Traiani : trofeu monolit din epoca lui
Constantin şi a lui Licinius.
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Tropaeum Traiani : inscripţie ce atestă reconstruirea
oraşului sub Împăraţii Constantin pi LicÎnius.

Tropaeum Traiani: inscripJje cre�lină În două limbi
din sec• VI găsită În Împrejurimile lui Adamclissi,

www.ziuaconstanta.ro

Tropaoum Traiani: ruinile bazilicei şi cisterne i.

Tomis : stele funerare creştine din sec. VI,
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Vederea portului Constanţa (Tomis).

Vederea oraşului Constanţa (Tomis).

www.ziuaconstanta.ro

Tropaourn Traiani: ruinile bazili cei şi cisternei.

Tornis : stele funera re creştine din sec. VI,
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Vederea portului Constanţa {Tomis).

Vederea oraşului Constanţa {Tomis).
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Vederea Mangaliei (Calatis).

Callatis : ruinile unei importante clădiri creştine
din sec. VI-a.
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Capul Caliacra (Tirizis).

Fortăreala bizantină a Capului Caliacra
(Tirtzis sau Acres Castellum).
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Portul Cavarna (Bizone) si staliunea balneară Cavarna-Plajă,
care a fost înten'ieiatii: de d-l Dimitriu-Serea.

Vedere generală a Balcicului (Cruni sau Dionisopolis).
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Altă vedere a Balciculu\ (Dionisopolis}.

Plaja dela Ecrane (Gerania},
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Ruinele unui han mare la Teke (lângă Ecrene)-

Ruinele fortăreţei medievale dela Enisala aproape
de Babadag.
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