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Tomis.Revistã Eparhialã de Constanþa, din luna decembrie
Fondul Vasile Canarache: cãrþi, lucrãri, documente din arhiva familiei

sau puse la dispoziþie de MINAC
Fondul Garabet Kumbetlian - în luna martie 2019, a doua ediþie a

cãrþii „Amintiri ºi povestiri”, precum ºi cãrþi, documente, fotografii din
arhiva familiei, puse la dispoziþie de Corina Shapira, fiica sa

Fondul Mihai Irimia: cãrþi, lucrãri, fotografii, puse la dispoziþie de
MINAC

Fondul Simion Tavitian: cãrþi, fotografii din arhiva familiei, puse la
dispoziþie de fiica sa, Anaid Tavitian

Fondul Adrian V. Rãdulescu: cãrþi
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Dobrogeni ne-am nãscut, dobrogeni vom muri, indiferent
pe unde ne vor purta paºii de-a lungul vieþii. ªi pentru cã
doar ce rezistã va dãinui, aºa se petrece ºi cu istoria
noastrã pe meleagurile acestei provincii marcate de
culturile atâtor etnii care s-au aflat în transhumanþã din
toate colþurile lumii,
punându-ºi amprenta
definitoriu asupra
Dobrogei
multiculturale.

De mult timp ºi
des invocat sau citat,
"modelul dobro-
gean" a consacrat un
anume fel de con-
vieþuire interetnicã
armonioasã, actuali-
tatea promovãrii sale
fiind argumentatã
adesea în situaþii
c o n f l i c t u a l e
interetnice ºi confe-
sionale. 

Ridicat la rang de
exemplu mondial,
conglomeratul etnic
dobrogean a adunat
laolaltã români, aromâni (românii vechi), armeni, ital-
ieni, greci, unguri, evrei, tãtari, turci, albanezi, ruºi-
lipoveni, ucraineni.

Psihologul Filaret Sîntion numeºte Dobrogea o
minune etnologicã. "Cum trãiesc în America toate
popoarele de pe glob, aºa a reuºit Dobrogea sã
asimileze aceste naþii. Este o minune etnicã sã
vieþuiascã aici în bunã vecinãtate 18 naþii ale
pãmântului". 

Supremaþia etnicã nu a fost niciodatã o mizã,
românii împrumutând chiar expresii ale conlocuito-
rilor. Nu întâmplãtor, la Constanþa se vorbeºte mai
des decât în alte pãrþi ale þãrii despre ecumenism.
Aici a fost înfiinþat de bisericile ortodoxe, catolice ºi
musulmane "Forumul celor trei religii", în care liderii
religioºi îºi aduc credincioºii împreunã. 

Iar aºezarea pe malul Mãrii Negre ne-a fãcut sã
fim mai ospitalieri, oraºele-port având farmecul lor
aparte.

Þinând cont de toate aceste motive, în premierã
pentru Dobrogea ºi dobrogeni, cotidianul ZIUA de
Constanþa, în Anul Centenar ºi la 140 de ani de la
revenirea acestei provincii pe harta României, a
adus în prim-plan mozaicul etnic dobrogean, asupra

cãruia s-au aple-
cat cu mult
respect marii
istorici în
lucrãrile lor, dar
ºi contemporanii.
ªi când spunem
contemporan i ,
ne referim ºi la
reputatul profe-
sor Constantin
Vitanos, cel care
a sugerat ziarului
ca în acest 2018
atât de special
sã aducem în
centrul atenþiei
etniile Dobrogei,
aºa cum nu s-a
mai întâmplat
pânã acum.

Dupã ce, anul
trecut, pe 23 noiembrie, la sãrbãtoarea celor 139 de
ani de la revenirea Dobrogei la patria-mamã, am
reuºit sã aducem laolaltã, tot în premierã,
autoritãþile celor douã judeþe - Constanþa ºi Tulcea -
ce alcãtuiesc bãtrâna provincie... 

Dupã ce în varã, în luna iunie, am derulat un
eveniment de o mare sensibilitate - "Incredibila
memorie a teatrului constãnþean" -, reunind comuni-
tatea teatralã de la malul mãrii, cu valorile ei care au
clãdit istoria culturalã... 

Dupã ce, luna trecutã, campania dedicatã
istoricului Adrian V. Rãdulescu s-a încununat cu
atribuirea numelui sãu ºcolii din localitatea natalã...

De data aceasta, cotidianul ZIUA de Constanþa
adaugã în existenþa sa care marcheazã 18 ani o
nouã paginã de istorie jurnalisticã dobrogeanã, prin
proiectul "Etniile împreunã pentru Dobrogea!".

(Simona ANGHEL)

"Etniile împreunã pentru Dobrogea!"
O campanie de presã, în premierã, marca

ZIUA de Constanþa
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O bunã parte din cercetarea ºtiinþificã ºi lucrãrile
publicate ale profesorului Stoica Lascu - fost
muzeograf la Muzeul de Istorie Naþionalã ºi Arheologie
din Constanþa ºi cadru didactic la Facultatea de
Istorie ºi ªtiinþe Politice a Universitãþii „Ovidius” - se
circumstan?iazã cercetãrii literaturii de specialitate ºi
surselor documentare privind istoria Dobrogei în
secolele XIX-XX. 

- Folosiþi des termenul de reintegrare a
Dobrogei, evitând pe cel de unire.
- Este termenul - ca ºi revenire, de altfel - care
acoperã cel mai bine ºi în chip real procesul istoric
respectiv. Cum bine se ºtie, în istoria noastrã,
devenirea modernã a Statului a avut un caracter
eminamente plebiscitar, în acord cu exprimarea prin
acte a voinþei românilor, profund democratic în
condiþiile ªi contextul vremurilor respective - ºi la
24 Ianuarie 1859 (Unirea Principatelor Moldova ºi
Muntenia - naºterea Statului Român modern), ºi la
27 Martie 1918 (Unirea Basarabiei cu „mama sa
România”), ºi la 28 Noiembrie 1918 (Unirea
Bucovinei), ºi la 1 Decembrie 1918 (Unirea
Transilvaniei). A folosi termenul de „unire” pentru
momentul 14 Noiembrie 1878, ar însemna ºi - din-
colo de precaritatea justificãrii conþinutul procesului
istoric - reducerea însemnãtãþii actelor realmente de
„unire” ce au avut loc la Iaºi ºi Bucureºti (1859),
respectiv la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia (1918).
În ceea ce priveºte Dobrogea, acte de unire ca atare
nu au fost exprimate public ori prin adunãri popu-
lare, marele istoric român, „forþa naturii” care a fost

Apostolul de la Vãleni subliniind însã - prezentând
contextul epocii -, pe bunã dreptate, în 1913, de la
tribuna Parlamentului, cã acest strãvechi teritoriu
românesc nu ni l-a mandatat nimeni, cã „Dobrogea
nu o avem de la nimeni, nici de la Rusia, nici de la
Europa: o avem de la noi înºine”. Cu alte cuvinte, o
evaluare contextualã veridicã, în spiritul dominan-
telor evoluþiei istoriei naþionale, cu evidenþierea ºi
a specificitãþilor, ne relevã cã în urmã cu 140 de ani
Dobrogea s-a reîntors la þarã - cum subliniase Ion C.
Brãtianu în 1878 -, reintegrându-se într-un context
internaþional favorabil spaþiului naþional-teritorial
românesc de la care fusese dislocatã la începutul
veacului al XV-lea. Ea nu a fost nici anexatã (termen
utilizat de istoriografia bulgarã), ºi nici alipitã (cum
mai întâlnim chiar ºi azi, din neglijenþã ori lejeritate
ideaticã, în discursul public ori scrisul jurnalistic) -, ci reinte-
gratã în chip natural spaþiului comun românesc, aºa cum a fost
perceputã, ulterior, în conºtiinþa publicã; respectiv, reintegratã
Statului Român, care fiinþeazã neîntrerupt de la 1330/1359!

- Dacã Dobrogea „o avem de la noi înºine”, înseamnã cã
românii dobrogeni aveau totuºi conºtiinþã naþionalã la 1878.
- Asta este fãrã nicio discuþie; în spaþiul românesc
dintre Dunãre ºi Mare - de etnogenezã ºi el, în fapt,
al poporului român -, evoluþia istoricã n-a fost însã
în plan naþional asemãnãtoare cu cea din celelalte
provincii, dar aici „s-a produs o adevãratã sintezã
etnicã româneascã”, cum releva marele istoric
Constantin C. Giurescu, care scria într-un scurt op
apãrut la Constanþa prin 1966: „Aci s-au amestecat
românii autohtoni - aºa-ziºii dicieni - cu cei veniþi
de pe malul stâng al Dunãrii, atât din Þara
Româneascã sau Muntenia cât ºi din Moldova ºi cu
pãstorii transilvãneni sau mocanii coborâþi cu
turmele. În vremea mai nouã, în secolul al XX-lea,
acestor patru grupuri li s-a adãugat un al cincilea,
al aromânilor, ajunºi aici, pe pãmântul dintre
Dunãre ºi Mare, prin colonizare oficialã”. 

În aceastã veritabilã „Dacie în miniaturã”, cum
era socotitã Dobrogea la jumãtatea secolului al XIX-
lea, aspiraþiile populaþiei româneºti autohtone erau
aceleaºi cu ale coetnicilor din celelalte provincii,
românii dobrogeni fiind socotiþi, în documente diplo-
matice din deceniul premergãtor Rãzboiului de
Independenþã, „ca niºte fraþi ºi patrioþi fierbinþi ai
patriei noastre ºi care au speranþe a se uni cu noi pe
viitor”; astfel, conºtiinþa frãþietãþii lor este perceputã ca
un pat germinativ într-o viitoare reconfigurare
geopoliticã a spaþiului aflat, încã, în cadrul Imperiului
Otoman, termenul de „þara noastrã” regãsindu-se însã
tot mai des în vocabularul lor, atunci când se refereau la
„România”.

De vorbã cu istoricul Stoica Lascu despre reintegrarea
Dobrogei la Statul Român: 

„Aici s-a produs o adevãratã sintezã
etnicã româneascã”
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Ca ºi anul trecut, cotidianul ZIUA de
Constanþa a dedicat o amplã campanie Zilei
Dobrogei, la 140 de ani de la revenirea la
patria-mamã ºi în An Centenar, al cãrei
apogeu este evenimentul din 23 noiembrie, zi
în care Constanþa a fost luatã în posesiune
românã, acum 140 de ani, ºi când s-a
sãrbãtorit feeric.

Poate nici o sãrbãtoare mai mare decât
Ziua naþionalã a României n-ar trebui sã fie
trecutã în calendarele dobrogenilor ca acest
23 noiembrie, moment consemnat ºi de doc-
umentele aflate în Arhivele Statului
Bucureºti, fond Ministerul de Interne.

Noul prefect de Constanþa, Remus
Opreanu, nota, pe 23 noiembrie 1878: „Noi,
prefectul Remus Opreanu, prefectul judeþu-
lui Kustenge, ºi colonel din garda imperialã
de Brandemburg, în urma telegramei primitã
ºi autorizaþiei datã atât de guvernul român,
cât ºi de cel rus, de a se lua în posesiunea de
stat a Dobrogei de cãtre autoritatea românã,
întrunindu-se în localul prefecturii din
Constanþa, am procedat la predarea
dosarelor ºi actelor aflate în arhiva comunei
Constanþa ºi drept rezultat am format douã
asemenea procese verbale ºi douã inventare
în care se vor trece dosarele ºi actele
comunei, afarã de acelea care nu privesc
direct la interesele localitãþii ºi care se
socotesc necesare la încheierea socotelilor de
cãtre curtea de conturi rusã”. 

Iar presa vremii, douã zile mai târziu,
consemna: „Constanþa (Kiustenge) 25
Noembre 1878. Iluminaþiunea de astã-
noapte a fost strãlucitã. Nenumeratele stin-
darde ºi lampioane împodobiau stradele, aºa
fel cã ori-cine ar fi putut crede cã se aflã în
Bucuresci în zilele de serbãtori naþionale.
EntusiasmuI a fost cu atât mal mare,
deoarece serbarea s-a fãcut într-un mod
spontan ºi absolut liberi.

O manifestaþiune impunãtoare s-a fãcut
din partea coloniei elene. Pe la cinci ore
seara o mare mulþime de elevi venirã cu
musica militarã rusã d’inaintea reºedinþei
prefectului ºi în timp de o orã musica n-a
încetat. Lumea cânta diferite marºuri de
bucurie. În acelaºi timp rãsunau strigãri
entusiaste pentru îndelunga viaþã a M.M.
L.L. Regale Domnitorul ºi Doamna
Românilor.

Cortegiul a pornit apoi spre piaþa princi-
palã a oraþului, unde se ridicase un frumos
arc de triumf cu portretul Domnitorului ºi cu
o inspecþiune patrioticã, dedicatã de Elenii
din Constanþa fraþilor lor Români.

Manifestaþiunea durã pânã târziu
noaptea. Colonia armeanã ºi celelalte aseme-
nea au contribuit la a mãri veselia generalã.
Casele consulilor erau asemenea frumos ilu-
minate, iar stradele pline de lume în haine
de sãrbãtoare.

Nu se poate descrie aceastã incompara-

bilã serbare, datoritã în cea mai mare parte
coloniei elene, dar la care a luat parte toatã
poporaþiunea.

Toate acestea s-au fãcut fiind presentã
singura autoritate românã civilã, gãsindu-se
oraºul în cea mal deplinã ordine”.

Reamintim cã peste vechea stãpânire a
lui Mircea din 1393 se aºternea, la 23
noiembrie 1878, noua stãpânire româneascã,
de sub domnia Prinþului Carol I. În amintirea
acestei zile, s-a numit Piaþa 23 Noiembrie,
locul ocupat acum de clãdirea oficiului
poºtei, mai precis locul unde este amplasatã
statuia Lupoaicei.

O primire entuziastã a fost rezervatã
sosirii trupelor ºi în Constanþa, la 23 noiem-
brie. Oraºul era împodobit, ca pretutindeni,
cu tricolorul românesc, iar în port sute de
drapele ale marelui pavoaz erau arborate pe
catargele vapoarelor diferitelor state.
Potrivit telegramelor vremii, peste 5.000 de
persoane, care au manifestat cu însufleþire
pentru statul român, au luat parte la festiv-
itãþile prilejuite de acest eveniment istoric.

La 23 noiembrie 1878, autoritãþile
româneºti au început preluarea oficialã a
administraþiei Dobrogei, dar trupele þariste
au continuat sã staþioneze aici ºi la începutul
anului 1879, aproape un an de la semnarea
pãcii. Invocând textul tratatului încheiat cu
Poarta, comisarul imperial rus informa cã
armata urma sã-ºi înceapã marºul la 6 febru-
arie. 

Abia la 4 aprilie 1879, însã, prefectul de
Constanþa, Remus Opreanu, era în mãsurã sã
anunþe plecarea unitãþilor de artilerie ºi
infanterie din oraº, iar cel de Tulcea, George
Mihail Ghica, la 22 aprilie, a flotei care
staþionase pânã la aceastã datã în port.

(Extras din „Istoria Dobrogei”, de Adrian
Rãdulescu ºi Ion Bitoleanu)

Arc peste timp. 

23 noiembrie 1878 - 23 noiembrie 2018
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În urmã cu un an de zile, cotidianul ZIUA de Constanþa a
fãcut o promisiune printr-un manifest. Am spus cã într-un
an de zile, pânã în aceastã zi de sãrbãtoare, 140 de ani de
la revenirea Dobrogei la Patria Mamã, vom cinsti ºi vom
organiza ample campanii de conºtientizare a trecutului
dobrogean. Aºa am ºi fãcut!

Am mers, am vorbit cu etniile din Dobrogea, iar într-
un an de zile suntem aici. Aici, într-un prezent care ne va
lega mereu cãtre trecut ºi ne va ghida cãtre viitor.
Indiferent de etnie, religie, localitatea dobrogeanã din
care provenim, suntem o forþã. Anul acesta, 10 personal-
itãþi marcante care au depãºit barierele uzualului primesc
titlul „Meritului Dobrogean”. Sã ne amintim cine au fost
acei 10 oameni de seamã, pe care i-am reînviat, pentru
câteva clipe, pentru moºtenitori, familii, apropiaþi ºi cole-
gi. Pentru cei care, din motive obiective, nu erau puºi la
punct cu existenþa lor, i-au cunoscut. Aºa cum i-aþi cunos-
cut astãzi ºi pe cei 10 din acest an: scriitori, pictori, aca-
demicieni. Din toate domeniile au venit, au trãit, dar cel
mai important, au lãsat în urmã. Adrian Soci, fost coman-
dat al Brigãzii 9 Mecanizatã Mãrãºeºti, Virgil Coman, Zizi
ºi Petre Covacef, istoricul Gheorghe Dumitraºcu, compoz-
itorul Dumitru Lupu, criticul Enache Puiu, scriitorului
Constantin Novac, creatorului de muzee Gavrilã Simion,
poetului Olimpiu Vladimorov ºi istoricului Adrian
Rãdulescu.

Dacã facem un arc peste timp, în urmã cu 365 de zile,
în sunet de goarnã, în sala primului prefect al Constanþei,
ºi-a fãcut apariþia o trupã de dorobanþi cu bainete la
armã, purtând drapelele Dobrogei, României ºi Uniunii
Europene. În urma lor au pãºit solemn regele Carol ºi pre-

fectul Remus Opreanu. Cei doi au fost întruchipaþi de
Virgil Andriescu ºi Dan Cojocaru. Soprana Nicoleta
Ardelean a intonat imnul de stat „Deºteaptã-te, române”,
urmatã de cãtre baritonul Iulian Bratu, care a cântul
Imnul Dobrogei, compus de Dumitru Lupu, pe versurile
lui Carmen Aldea Vlad. Am lansat la acel moment Fondul
Documentar „Dobrogea de ieri ºi de azi”, o biblioteca vir-
tualã cu cãrþi de referinþã ale Dobrogei, unele care erau
într-o stare precarã, dar care acum sunt veºnic transmise
cãtre generaþiile urmãtoare. 

Nu putem omite nici turul istoric care a fost fãcut
înainte de evenimentul din clãdirea palatului administra-
tiv. Au participat reprezentanþii autoritãþilor locale ºi
judeþene, cât ºi alte personalitãþi locale. Turul a fost orga-
nizat de Diana Slav, pornind de la Muzeul „Ion Jalea”,
urmând Farul Genovez, apoi pe strada Remus Opreanu,
iar apoi în Piaþa Ovidiu. Acolo, au poposit un timp la sta-
tuia poetului Publius Ovidius Naso, dupã care au mers la
Sinagoga Mare. S-a continuat turul pânã la Colegiul
Naþional „Mihai Eminescu”, dar ºi pe la fostul Palat
Prefectural, actualul Cerc Militar Constanþa. Cel mai
vechi locaº de cult musulman din Constanþa este Geamia
Hunkiar, fiind urmãtorul punct din turul oraºului. Punctul
final a fost la Biserica Greacã Metamorphosis, unde a avut
loc, la fel ca în urmã cu 140 de ani, un Te Deum ºi o slu-
jbã de pomenire a eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã în
Rãzboiul de Independenþã. 

Astãzi promitem cã vom lupta cu uitarea! Vom contin-
ua ce am început în urmã cu un an ºi în an Centenar, la
140 de ani, vom lucra pentru 141, iar la 150, sã fim un
popor unit, iar valorile culturale sã ne ghideze întru totul. 

139, 140... Drumul amplu de 365 de zile, de la
#sãrbãtoreºteDobrogea la “Etniile împreunã pentru Dobrogea!”
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Odatã cu asumarea sãrbãtoririi Zilei Dobrogei anul trecut, în
cadrul festiv oferit de sala „Remus Opreanu”, cotidianul
ZIUA de Constanþa s-a angajat sã cinsteascã memoria
personalitãþilor acestei provincii istorice, acordând anual
placheta „Meritul Dobrogean”, împreunã cu o medalie a
cãrei efigie sã reaminteascã nume de patrimoniu
dobrogean.

La prima ediþie, medalia a purtat chipul lui Remus
Opreanu, primul prefect al judeþului Constanþa, iar anul
acesta vom cinsti memoria celui autointitulat „autentic
dobrogean”.

Nãscut la 21 noiembrie 1866 în Bucureºti (decedat în
1938), colonel, om de ºtiinþã, publicist, scriitor, Marin
Ionescu Dobrogianu este autorul lucrãrii monumentale
„Dobrogia în pragul veacului XX: Geografia matematicã,
fisicã, politicã economicã ºi militarã”, un preþios tezaur de
date ºi analize adunate din toate domeniile, la care a
muncit 11 ani. Lucrarea a fost publicatã în 1904, fiind
reeditatã în anul 2010.

Ca unul dintre dobrogenii de viþã, adaugã numelui sãu
derivatul „Dobrogianu”. De altfel, spunea despre sine cu
varii ocazii cã este cel mai „autentic dobrogean”, pentru
cã ºi-a dedicat toatã activitatea acestei provincii, s-a iden-
tificat cu nãzuinþele ei ºi a participat la toate manifestãrile
ei culturale ºi cetãþeneºti.

S-a nãscut în Bucureºti, dintr-o familie modestã, a
urmat 6 clase primare, dar, neavând posibilitãþi materiale
sã continue, s-a înrolat soldat în armatã. A intrat la ºcoala
de subofiþeri din Bistriþa, absolvind ºef de promoþie ºi
fiind avansat la excepþional în grad de sublocotenent ºi
repartizat la Constanþa. În oraºul de la malul mãrii a stat
45 de ani. Ajunge  director al ºcolii de Ofiþeri.

A avut ºansa sã-i cunoascã pe poetul Mihai Eminescu,
pe Alexandru Vlahuþã, I.L. Caragiale, B.ªt. Delavrancea,
pe folcloristul G. Dem. Teodorescu, care i-a fost ºi profe-
sor, pe pictorul Nicolae Grigorescu. 

Colonelul Ionescu a devenit repede istoriograf al
Constaþei, adunând un imens fond de documente, carte,

publicaþii, astfel cã, în 1916, la intrarea României în
rãzboi, avea o bibliotecã particularã de 35.000-40.000 de
cãrþi ºi reviste, multe din ele adevãrate raritãþi. Din
pãcate, aºa cum s-a întâmplat ºi cu alte mari biblioteci ale
Dobrogei, comoara lui Ionescu Dobrogianu a fost prãdatã
ºi dispersatã în timpul rãzboiului. Ceva mai târziu, la 13
august 1935 dona Liceului „Mircea cel Bãtrân”, din ce
recuperase, o valoroasã bibliotecã împreunã cu întregul
mobilier. 

Marin Ionescu Dobrogianu scoate la Constanþa, la
Institutul de Editurã ºi Arte Grafice, un curs de geografie
militarº pe care avea sã-l predea la ºcoala Specialã a
Ofiþerilor de Infanterie.

În fruntea Regimentului 34 Infanterie, a luat parte la
Primul Rãzboi Mondial.

În 1920 îºi dã demisia din armatã, ocupând, timp de
opt ani, funcþii în învãþãmânt. Predã istoria ºi geografia la
ºcoala de învãþãtori, ºcoala Superioarã de Comerþ ºi Liceul
„Mircea cel Bãtrân”.  

L-a însoþit, de asemenea, pe Eugène Pittard, savantul
antropolog al Universitãþii din Geneva, alt bun prieten al
românilor, parcurgând  Dobrogea în lung ºi în lat, pentru
cercetãrile antropologice ale acestuia.

ªine conferiþe ºi semneazã peste 25 de lucrãri privind
þinutul dobrogean, publicate în „Analele Dobrogei”,
„Tomis”, „Viaþa româneascã”, „Viaþa dobrogeanã”, altele
ca studii separate - „Formarea Deltei Dunãrii ºi configu-
raþia ei veche”; „Cercetãri asupra oraºului Constanþa”
(1877); „Tomis - Constanþa” (1931); „Ricardo di
Constanþa” (1921); „Valea Carasului” (1916); „Dobrogea
în pragul veacului al XX-lea, geografie, matematicã,
fisicã, politicã, economicã, militarã” (1904) - premiatã de
Academia Românã ºi onoratã cu „Medalia de aur” la
expoziþia din 1906; „Dobrogea vãzutã de un militar de
seamã acum 100 de ani ”(1936). 

A fost membru al Societãþii Regale de Geografie
(1896). Pentru întreaga lui activitate, Regele Carol I îi
acordã Medalia „Bene Merenti cl. I”, cea mai înaltã dis-
tincþie de ordin cultural. 

(Extras din articolul apãrut în ZIUA de Constanþa pe 25
septembrie 2017, semnat Aurelia LÃPUªAN)
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În galeria dascãlilor celei mai vechi instituþii de învãþãmânt
superior din Dobrogea, Academia Navalã „Mircea cel
Bãtrân”, comandorul Bibi Costãchescu ocupã un loc
deosebit, iar calitatea lui de comandant-erou al
submarinului Delfinul l-a fãcut legendar. A fost rãsplãtit
pentru faptele sale de arme cu Ordinul „Mihai Viteazul”.

S-a nãscut în casa învãþãtorilor Olga ºi Vasile
Costãchescu, din Pleºeºti - Suceava. Primele douã clase
primare le-a urmat în comuna natalã, apoi ºi-a continuat
studiile la Fãlticeni, la Iaºi, Liceul Militar, iar dupã
obþinerea bacalaureatului, a optat pentru ºoala Navalã
din Constanþa, pe care a absolvit-o în anul 1930, al doilea
din promoþie, iar ºcoala de Aplicaþie a terminat-o pe
primul loc. ºi-a efectuat practica în calitate de ofiþer-elev,
la bordul navei-bazã Constanþa. Apoi a servit ca tânãr
ofiþer la bordul distrugãtoarelor Mãrãºeºti, Regina Maria
ºi Mãrãºti, iar în anul 1934, a întreprins un voiaj la bor-
dul cargoului S.M.R. Suceava. 

Dupã un stagiu la nava-bazã pentru submarine
Constanþa, la 1 octombrie 1938 a fost numit comandant
secund al submarinului „Delfinul” ºi, mai apoi, coman-
dant al acestuia. 

Dupã intrarea „Delfinului” la reparaþii, a revenit la
ºcoala Navalã, ca profesor de navigaþie. Navigaþie a pre-
dat, dupã anul 1952, la Institutul de Pisciculturã din
Constanþa, iar apoi la Institutul Tehnic din Galaþi.

În anul 1955 a revenit la Constanþa, fiind numit ºeful
Catedrei de Materiale ºi Muniþii de Artilerie din ºcoala
Militarã Superioarã de Marinã, iar în anul urmãtor i s-a
încredinþat conducerea Facultãþii de Navigaþie din ºcoalã.

ISTORICUL

VASILE CANARACHE
(6 februarie 1896 - 4 august 1969)

MERITUL DOBROGEAN 2018

COMANDORUL PROFESOR

CONSTANTIN (BIBI) COSTÃCHESCU
(1909 - 1982)

Nãscut la 6 februarie 1896, la Galaþi, Vasile Canarache
ajungea sã fie atât de ancorat sufleteºte de Dobrogea, încât,
la ora actualã, de numele lui se leagã edificii precum
Acvariul, Muzeul de Artã, chiar ºi Muzeul Callatis ori Edificiul
Roman cu Mozaic.

El va începe sã munceascã încã de la vârsta de 12 ani,
practicând diferite meserii, precum vânzãtor de ziare,
bãiat de prãvãlie, corector la redacþia ziarului „Minerva”
din Bucureºti, organizator de spectacole, redactor la
gazetele „Patria”, „Dacia”, „Adevãrul”, „Dimineaþa”, iar la
Constanþa va scoate, în 1916, ziarele „Victoria” ºi „Varda”.  

În timpul Rãzboiului Mondial, Vasile Canarache e înro-
lat în regimentul 13 artilerie ºi pleacã pe front, urmând sã
lupte la Mãrãºeºti ºi Novorosisk. 

Din 1949, a fost cercetãtor la Institutul de Arheologie
al Academiei, iar din 1957, director al Muzeului de
Arheologie din Constanþa. În timp, a pus bazele Acvariului,
ale Muzeului de Artã Plasticã, ale Edificiului cu Mozaic
Roman ºi ale Parcului Arheologic din Constanþa, precum ºi
ale Muzeului Callatis din Mangalia.

A contribuit la descoperirea ºi punerea în valoare a
numeroase monumente istorice de pe teritoriul Dobrogei
(printre care Bãile Publice de la Tomis), având, în acelaºi
timp, ºi o intensã activitate publicisticã. A iniþiat ºi condus
revista de istorie ºi arheologie „Pontica”. Dincolo de sãpã-
turile de la Tomis, Histria, Callatis sau Adamclisi, a fãcut
cercetãri arheologice în Egipt, Grecia ºi Bulgaria, iar multe
dintre scrierile sale au fost publicate în reviste de special-
itate din strãinãtate. 

9

#Dobrogeaetnica
www.ziuaconstanta.ro



10

#Dobrogeaetnica
www.ziuaconstanta.ro

ION DRUGAN
(5.01.1925 - 10.12.2013)

Scena constãnþeanã a fost locul în care s-au consumat
numeroase debuturi absolute, printre regizorii creatori de
mari spectacole ºi mari animatori ai vieþii teatrele a oraºului
ºi judeþului numãrându-se Ion Drugan. A fost regizorul
artistic cu o contribuþie covârºitoare la afirmarea teatrului
constãnþean în primul sãu deceniu de viaþã, întreaga sa
carierã aflându-se deopotrivã pe afiºele Teatrelor Dramatic,
Liric sau de revistã. 

Nãscut pe 5 ianuarie 1925, în Bucureºti, în familia lui
Sami ºi Fani Drugan, a urmat cursurile de actorie ºi regie
la ªcoala de artã, cu Beate Fredanov ºi Al. Finþi, la
Conservatoarele „Astra” ºi „Muncitoresc”, cu Lucia
Demetrius, ºi la Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã, cu Aurel Ion Maican ºi Sorana
Coroamã. Între anii 1947 - 1950, a fost actor ºi asistent
regizor la Teatrul Armatei, iar între anii 1950 - 1952,
asistent regizor la Teatrul de Operetã, pe lângã Sicã
Alexandrescu, Nicuºor Constantinescu ºi Ginel
Teodorescu.

Concomitent cu activitatea sa la Teatrul Dramatic, a
fost unul dintre precursorii principali ai Teatrului Liric,
pregãtind la Casa de Culturã a Sindicatelor opereta lui
Dunaevski „Vânt de libertate”, cu amatori din rândurile
cãrora s-au recrutat soliºti ºi actori, precum ºi aproape în
întregime corul ºi orchestra noului teatru ce avea sã se
înfiinþeze în anul 1957, la început ca secþie a Teatrului
de Stat, pe care a ºi condus-o o bunã vreme. 

LAUDATIO MIHAI IRIMIA
(25 octombrie 1942 - februarie 2011)

Despre Mihai Irimia se spune cã lucra neobosit, lucra cu
plãcere, lucra din obiºnuinþã; era la întrecere cu timpul ºi cu
sine. Deopotrivã  exigent ºi generos, modest, dar ºi
autoritar, Mihai Irimia a oferit, înainte de toate, exemplul
unui înalt profesionalism. 

S-a nãscut la 25 octombrie 1942, în comuna
Urecheni, judeþul Neamþ. Dupã absolvirea (în 1960) a
Liceului „ªtefan cel Mare” din Târgu Neamþ, urmeazã
(între 1960-1965) cursurile Universitãþii „Al. I. Cuza”
din Iaºi, Facultatea de Istorie ºi Filosofie, spe-

cializarea Istorie. 
Participã, ca student, pe ºantierele arheologice de la

Târpeºti (Neamþ), Gârbovãþ (Galaþi), Stânceºti (Botoºani)
ºi Cucuteni „Cetãþuie” (Iaºi, sub coordonarea unor nume
consacrate în arheologia româneascã: profesorii Vladimir
Dumitrescu ºi Hortensia Dumitrescu, cercetãtorii ºtiinþi-
fici Silvia Marinescu Bâlcu ºi Adrian Florescu sau prof.
Mircea Petrescu-Dâmboviþa. 

La terminarea facultãþii, este angajat prin repartiþie
guvernamentalã  la Muzeul de Arheologie (acum, Muzeul
de Istorie Naþionalã ºi Arheologie Constanþa).
Consecvent profesiei alese, se dedicã meseriei ºi insti-
tuþiei, desfãºurând aici aproape trei decenii de activitate
(din 1965 pânã în 1992). În 1985, obþine titlul de doctor
în istorie al Universitãþii Bucureºti, cu teza „Arheologia
ºi istoria populaþiei autohtone din Dobrogea în a doua
epocã a fierului”. Publicã trei cãrþi ºi peste 100 de studii
ºtiinþifice în reviste prestigioase din  þarã ºi din strãinã-
tate.

A fost ºef de catedrã la Facultatea de Istorie a
Universitãþii „Ovidius” din Constanþa (1992-1995) ºi
apoi decan (1995-2004); titular al unor discipline funda-
mentale, opþionale ºi de specialitate în domeniul istoriei
ºi arheologiei.
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Director

JEAN IONESCU
(9 iunie 1928 - 16 ianuarie 1993)

Academician

GARABET KÜMBETLIAN
(11 MARTIE 1936 - 3 IANUARIE 2018)
Garabet Kümbetlian se înscrie în galeria marilor oameni de
culturã ºi de ºtiinþã pe care comunitatea armeanã din
România i-a dãruit cu dragoste ospitalierului popor român.
Profesorul, academicianul Garabet Kümbetlian a avut o
prestaþie onorantã, de excepþie, în tot ceea ce a fãcut: ca
inginer, ca profesor universitar, ca cercetãtor ºtiinþific, ca om
de culturã, ca armean, dar mai presus de toate ca OM. 

Profesorul universitar Garabet A. Kümbetlian s-a nãs-
cut în Constanþa, la 11 martie 1936. Dupã clasa I-a (1943-
1944) la ªcoala Germanã ºi alþi trei ani (1944-1947) la
ªcoala nr. 5 din Constanþa, a absolvit (1947-1950) clasele
gimnaziale ale Liceului „Brukenthal„ din Sibiu cu „Diplom
für Verdienste” ºi Liceul „Mircea cel  Bãtrân” din
Constanþa (1950-1954) cu „Diplomã de Maturitate”. A
urmat apoi cursurile Facultãþii de Mecanicã a Institutului
Politehnic din Bucureºti (1954-1959), obþinând diploma
de inginer în specialitatea maºini termice.

A ocupat succesiv funcþiile de inginer principal în
cadrul Întreprinderii de Electricitate din Constanþa (1959-
1966) ºi, în paralel, asistent ºi lector în cadrul Catedrei de
Fizicã a Institutului Pedagogic din Constanþa (1964-1968),
director ºi profesor al Liceului Energetic din Constanþa
(1966-1972), ºef de lucrãri (1972-1976) ºi conferenþiar
(1976-1990) la Institutul de Marinã „Mircea cel Bãtrân”,
profesor universitar la Universitatea Maritimã (1990-
2006) ºi la Facultatea de Construcþii a Universitãþii
„Ovidius” din Constanþa (1992-2006). 

Timp de peste dou? decenii, Jean Ionescu a condus
destinele Teatrului Dramatic, fiind considerat directorul cu cel
mai lung mandat, motiv pentru care, anul acesta, în luna
iunie, ZIUA de Constanþa l-a adus în centrul atenþiei într-un
eveniment numit sugestiv #RespectTeatru.

Constãnþean get-beget, Jean Ionescu s-a nãscut în anul
semicentenarului revenirii Dobrogei la þarã, pe 9 iunie
1928.

În 1957, Jean Ionescu este numit director artistic, iar
Ion Drugan, director adjunct artistic. Primul sãu directorat
þine pânã în 1969, când cele patru instituþii profesioniste
de spectacol fuseserã comasate într-un singur teatru, cu
mari probleme de organizare ºi administrare. Dupã trei ani
de impresariat artistic, revine la conducerea teatrului,
pânã în 1984. A þinut piept cu calm, cu tact, cu înþelegere
tuturor problemelor ºi oamenilor vremii. ªi, în tot acest
timp, a jucat. În „Anii negri“, „Trei surori“, „Ovidius“,
„Salonul 42“, „Anna Christi“, „Când nu ne vede nimeni“,
„Mielul turbat“, „Nebuna din Chaillot“ º.a. Un gest mem-
orabil face atunci când i se oferº rolul principal din „Vlaicu
Vodã“ ãi, refuzându-l, îl invitã pe marele actor George
Vraca sã vinã la Constanþa sã-l joace el. Gest care, printre
oamenii obiºnuiþi, nu se prea întâlneºte.

Sub directoratul sãu au fost iniþiate ºi organizate
Festivalul Seri de Teatru Antic, prima ºi alte câteva ediþii
ale Festivalului Sãptãmâna Teatrelor de Pãpuºi. 
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CONTRAAMIRALUL 

HORIA MACELLARIU (1894 - 1989)

Poet

MEHMET NIYAZI (1878 - 1931) 

În fiecare an, la sfârºitul lunii noiembrie, tãtarii din România comem-
oreazã trecerea în nefiinþã a poetului tãtar dobrogean Mehmet Niyazi,
considerat poetul lor de suflet, simbol al definirii ºi conservãrii identitãþii
culturale ºi etnice, simbol al miºcãrii naþionale tãtare crimeene, formator
de conºtiinþã naþionalã.

Nãscut în 1878, în satul Aºcilar (Vânãtori), com. Pecineaga, în
apropiere de Mangalia, ºi-a dedicat întreaga activitate comunitãþii tãtare
din România, pânã la moartea sa, în 29 noiembrie 1931. Mehmet Niyazi
a urmat clasele primare în satul natal, iar în 1889 întreaga familie a emi-
grat la Istanbul. Pãrinþii, ºtiutori de carte, l-au învãþat încã de mic pe
Niyazi sã scrie ºi sã citeascã, crescându-l cu poveºti despre Crimeea,
patria de origine a tãtarilor, ºi lupta lor pentru emancipare ºi libertate
naþionalã.

La absolvirea ªcolii Pedagogice, pleacã în Crimeea ºi se încadreazã în
învãþãmânt. Intrând în vizorul poliþiei secrete þariste prin prisma activ-
itãþii sale, este nevoit sã se întoarcã la Istanbul.
În 1904, dupã moartea tatãlui sãu, Niyazi se întoarce în Dobrogea ºi
devine profesor de limbã ºi literaturã turcã la ªcoala Musulmanã din
Constanþa. 

În anii 1910 ºi 1914 a fost ºi directorul ªcolii Musulmane din
Constanþa, ce funcþiona pe strada Cuza Vodã, iar în 1916 a fost numit pro-
fesor de limbã ºi literaturã turcã la Seminarul Teologic Musulman din
Medgidia.

În paralel cu activitatea didacticã, desfãºoarã o intensã activitate pub-
licisticã. În 1909, a publicat ziarul „Dobruca Sadasã” (Vocea Dobrogei),
revistele „Teºvik“ (Îndemnul, 1910-1911), Iºik (Lumina, 1914-1915 ),
„Mektep ve Aile” (ªcoala ºi familia, 1915-1916). Revista „Iºik” este
prima publicaþie din România tipãritã la o tipografie cu proprietar tãtar,
ce funcþiona la Medgidia.

Destinul contraamiralului Horia Macellariu este legat de oraºul Constanþa mai
mult decât al oricãrui alt amiral român. Oltean prin locul naºterii, Craiova, 10
mai 1894, cu rãdãcini transilvãnene - unul dintre strãbunii sãi, dupã cum
afirma cu mândrie, a fost Ilie Macellariu, primul preºedinte al Partidului
Naþional Român din Transilvania. Dupã finalizarea cursurilor primare în oraºul
natal, a urmat Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureºti.

Pentru a deveni ofiþer de marinã, a studiat la ºcoala de Artilerie, Geniu
ºi Marinã. La absolvire, în anul 1915, a fost avansat în grad de sublocote-
nent ºi numit adjutant al comandantului Diviziei de Dunãre, iar la intrarea
României în Rãzboiul de Reîntregire, se afla în poziþia de adjutant al
comandantului Flotei de operaþii, contraamiralul Nicolae Negrescu, ºi
comandant al navei-amiral Principele Nicolae.

Dupã rãzboi, a fost numit comandantul militar al portului Feteºti, iar
din 1920, comandantul ºcolii de pilotaj ºi hidrografie de la Dunãre. La
mare, în anul 1923, a primit comanda canonierei Lt. Remus Lepri, funcþie
pe care a deþinut-o timp de doi ani. Dupã un scurt stagiu la Statul Major
al Marinei, a susþinut examenul de admitere la ªcoala de Rãzboi Naval din
Paris, ale cãrei cursuri le va urma în anii 1927-28, absolvind cu califica-
tivul de Foarte bun ºi decorat cu Legiunea de Onoare.

La 18 aprilie 1938, i s-a încredinºat comanda distrugãtorului Regina
Maria, cu care va îndeplini onorante misiuni internaþionale.

Din anul 1943, a fost comandantul Forþelor Navale Maritime, iar în
martie 1944, a fost avansat la gradul de contraamiral.  
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Publicist

SIMION TAVITIAN 
(3 februarie 1926 - 7 noiembrie 2008)

PREOTUL 

NICOLAE PAVELIU
(25.03.1874 - 11.02.1929)

În anul 1896, în Constanþa a pus piciorul pentru prima datã preotul
Nicolae Paveliu, cel care avea sã lase o bogatã moºtenire spiritualã
locuitorilor oraºului de la malul mãrii: bisericile „Adormirea Maicii
Domnului 1” ºi „Sfântul Gheorghe”, ambele monumente istorice.

Pãrintele Nicolae Paveliu s-a nãscut la Bucureºti, în data de 25 martie
1874. Cursul primar l-a urmat la ºcoala „Maidanul dulapului” (azi,
„Ienãchiþã Vãcãrescu”), dupã care a urmat cursul inferior la Seminarul
Teologic „Nifon Mitropolitul” din Bucureºti, la finele cãruia, în anul 1893,
s-a înrolat ca voluntar în armatã, în Regimentul 9 Infanterie Râmnicu
Sãrat. 

A fost hirotonit diacon (3 august 1896) ºi preot (5 august 1896) de
Partenie Clinceni, episcopul Dunãrii de Jos, pe seama Parohiei Armutlia,
din judeþul Tulcea, parohie în care nu va sluji, deoarece, imediat dupã ter-
minarea perioadei de practicã preoþeascã, a fost transferat, de la 1
octombrie 1896, la Catedrala „Sfinþii Apostoli Petru þi Pavel” din
Constanþa.

Dacã la construirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” un rol
important l-a avut primarul Ion Bãnescu, la ridicarea Bisericii „Sfântul
Gheorghe”, tot un primar al oraºului Constanþa, Virgil Andronescu, s-a
dovedit a fi de un real ajutor, ambii primari fiind socotiþi de semenii lor,
pe bunã dreptate, mari români ºi buni creºtini.

Astfel, la iniþiativa ºi rugãmintea pãrintelui Nicolae Paveliu, primarul
Virgil Andronescu cere ºi obþine, în primpvara anului 1915, aprobarea
autoritãþilor în drept pentru construirea unei a treia biserici „în cartierul
de peste linia feratã Mamaia, aºa-zisul cartier românesc”. 

Pentru meritele sale, pãrintele Nicolae Paveliu a fost recompensat cu
mai multe ranguri bisericeºti. A fost hirotesit, pe rând: duhovnic (1897),
sachelar (1898), iconom (1903) ºi iconom stavrofor (1911), iar pentru cã
a participat activ în Primul Rãzboi Mondial, fiind mobilizat la Spitalul
Militar al Corpului 5 de Armatã, a fost decorat cu medalia „Crucea de
rãzboi”. 

Figurã proeminentã a publicisticii dobrogene, Simion Tavitian a debutat, în
1958, ca redactor-ºef adjunct la ziarele „Cuget Liber”, „Dobrogea Nouã” ºi
„Litoral” (printre fondatorii cãruia se ºi numãrã).

Dincolo de marea sa pasiune - scrisul, cãreia i s-a dedicat cu tenacitate,
a fost apreciat ºi ca pasionat filatelist ºi distins cu premii internaþionale,
fiind editor ºi coordonator al singurului Magazin de filatelie, cartofilie ºi
numismaticã de circulaþie naþionalã ºi internaþionalã ce s-a distribuit în 27
de þãri.

Dintre cele 18 volume care îi poartã semnãtura, amintim: „Dragoste ºi
destin” - roman cu care a debutat în anul 1946, „România în lume”,
„Mãrturii peste timp”, „Cronica dobrogeanã”, „Armenii dobrogeni în isto-
ria ºi civilizaþia românilor” - douã ediþii, „Armenii sub cupola Academiei
Române” - în trei volume. Ultima sa carte - „Dobrogea, tãrâmul dintre
ape” - reprezintã o amplã ºi originalã reconstituire a istoriei dobrogene din
perspectiva unui fervent publicist, extrem de utilã tinerei generaþii de jur-
naliºti.

În anul 2006, Ministerul Culturii al Republicii Armenia îi acorda
Diploma de Excelenþã, an din care numele sãu figureazã în „Hübners Who
is Who” - Enciclopedia personalitãþilor din România.

În anul 2009, în periodicul „Datina”, Ovidiu Dunãreanu, preºedintele
de atunci al filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, îi dedica un amplu
medalion, din care am reþinut un paragraf ilustrativ: „Simion Tavitian s-a
bucurat de respectul tuturor celor care l-au ascultat vorbind, l-au citit, l-
au cunoscut, având calitatea intelectualã deosebitã de a-i contamina pe
toþi de autenticitatea celor exprimate, de volubilitatea ºi de umorul sãu
rafinat, pe muchie de cuþit, de sorginte armeneascã”.
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Tedeum întru nemurire. 

„Staþia istoricã a unirii Dobrogei cu România”,
unica paginã vie

Unul dintre cele mai emoþionante ºi pline de însemnãtate

momente pentru noi, dobrogenii, dupã revenirea Dobrogei

pe harta României, s-a petrecut pe 23 noiembrie 1878, la

Biserica „Metamorphosis“, cunoscutã azi drept Biserica

Greacã, unde s-a oficiat primul Tedeum pentru eliberare, la

care a participat ºi Regele Carol I împreunaã cu

moºtenitorul tronului Rusiei Imperiale, dupã cum noteazã

filologul grec Stavros Manesis, autorul unei monografii a

Comunitãþii Elene din Constanþa România - Atena, apãrutã

în anul 1952.

Aceasta era singura bisericã creºtinã care a existat în

oraºul de la malul mãrii înainte de 1878, când Dobrogea

a intrat în componenþa României. Prima liturghie s-a ofi-

ciat aici în Vinerea Mare, în anul 1862. 

Biserica catolicã se înfiinþeazã în 1872, cea armeanã,

în 1880, cea a reformaþilor, în 1892 ºi abia în 1895 se

inaugureazã prima bisericã româneascã. Cea bulgarã

apare în 1907. Pânã la înfiinþarea bisericilor de alt cult,

toþi creºtinii din oraº veneau la biserica greacã. 

Presa vremii numea Biserica „Metamorphosis“ „staþia

istoricã a unirii Dobrogei cu România“. 

Iatã cum gãsim consemnat momentul în presa vremii:

„Domnul prefect de Constanþa (Kiustenge) a transmis d-

lui ministru de Interne urmãtoarea telegramã: «Astãzi la

10 ore, cu ocasiunea luãrei în posesiune a districtului

Constanþa, a avut loc în biserica grecescã un Te-Deum, la

care au asistat toate autoritãþile locale ruse, domnii

reprezentanþi ai puterilor strãine, notabilii oraºului ºi un

însemnat numãr de cetãþeni din toate clasele; în acelaºi

timp, în templele diferitelor naþionalitãþi, s-au înãlþat rugi

cãtre cel A-Tot Puternic pentru prosperitatea României ºi

pentru îndelungata, paºnica ºi glorioasa domnire a A.S.R.

Domnul Carol I ºi a ilustrei Regalã Doamnã Elisabeta.

Entuziasmul era foarte mare ºi bucuria se vedea pe toate

feþele. Tot oraºul era în picioare; stindarde tricolore,

ghirlande de flori ºi diferite ornamente împodobeau case-

le. Dupã terminarea serviciului divin, am fost însoþit de

popor, în strigãte de urãri entusiaste, pânã la localul-

conacului, unde trebuia sã procedãm la primirea

autoritãþilor. Aici comisiuni din partea diferitelor naþion-

alitãþi m-au însãrcinat se depun, la picioarele tronului

augustului nostru Domnitorii, încredinþarea despre

devotamentul ºi fidelitatea noilor sãi supuºi, pe când,

chiar în salonul de recepþiune, preoþii mahometani, dupã

ritualul lor, au înãlþat rugi cãtre cel A Tot Puternic, cerând

înalta Lui protecþiune pentru România ºi guvernul ei. În

fine, ziua de astãzi va rãmâne înscrisã pentru viitor, în

cartea istoriei, ca una de fericire, pentru aceastã nouã

Românie; atât de mare era entusiasmul»”.

50 de ani, mai târziu acelaºi Tedeum avea sã fie reluat. 

Peste ani, acest serviciu religios rãmâne singurul ºi cel

mai semnificativ moment din istoria Dobrogei care poate

fi reconstituit. Tocmai de aceea, sãrbãtoarea de anul tre-

cut organizatã de cotidianul ZIUA de Constanþa, pe 23

noiembrie 2017, a debutat cu un Tedeum pe scãrile

Bisericii „Metamorphosis“, fapt care se va întâmpla ºi

anul acesta... ºi, aievea, o preþioasã pozã de grup urmând

sã rãmânã eternã, dovadã a nemuririi unui gest-simbol.
(Simona ANGHEL)
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Pentru cotidianul ZIUA de Constanþa, data de 23 noiembrie va rãmâne
nemuritoare, ca fiind ziua în care autoritãþile române au început preluarea
oficialã a administraþiei Dobrogei, ziua în care întreaga populaþie a
Constanþei a sãrbãtorit feeric intrarea în posesiunea statului român.

Poate nicio sãrbãtoare mai mare decât Ziua Naþionalã a României n-ar
trebui sã fie trecutã în calendarele dobrogenilor ca acest 23 noiembrie,
moment consemnat ºi de documentele aflate în Arhivele Statului
Bucureºti, fond Ministerul de Interne.

ªi, la fel ca anul trecut, la fel ca acum 50 de ani, dar mai ales acum
140 de ani, sãrbãtoarea organizatã de ZIUA de Constanþa, în 2018, sub
titlul sugestiv „Etniile împreunã pentru Dobrogea!” va începe, la ora 13,
în prezenþa oficialitãþilor constãnþene, cu un Tedeum în Biserica Greacã
„Metamorphosis”, urmat de imortalizarea momentului pe scãrile bis-
ericii, într-o preþioasã fotografie ce va deveni una de colecþie.

Apoi, în acordurile Fanfarei RAJA, delegaþia de invitaþi se va îndrep-
ta cãtre Consiliul Judeþean Constanþa, unde, în holul sãlii „Remus
Opreanu”, va fi expusã colecþia de 14 pãpuºi realizate de creatoarea
Elena Orbocea, reprezentând etniile dobrogene.

La ora 14, evenimentul va fi deschis cu ceremonialul de ridicare a
drapelului de cãtre studenþii Academiei Navale „Mircea cel Bãtrân”,
urmat de intonarea Imnului României de cãtre Corala ortodoxã bãr-
bãteascã „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului. 

Baritonul Iulian Bratu va intona Imnul Dobrogei, compus de regretat-
ul compozitor Dumitru Lupu, pe versurile textierului Carmen Aldea Vlad. 

Tema ediþiei din acest an a manifestãrii organizate de cotidianul ZIUA
de Constanþa - „Etniile împreunã pentru Dobrogea!” - a fost sugeratã de
profesorul Constantin Vitanos, reputat director al Colegiului Naþional
Pedagogic „Constantin Brãtescu”, ºi este dedicatã mozaicului etnic
dobrogean. Astfel, reprezentanþii etniilor vor avea prilejul, în ordine
alfabeticã, sã adreseze mesajul de preþuire pentru pãmântul ce le-a fost
leagãn de-a lungul atâtor generaþii.

Vom respecta tradiþia decernãrii plachetei ºi medaliei „Meritul
Dobrogean” unui numãr de 10 personalitãþi care ºi-au pus amprenta
asupra „modelului dobrogean”, prin contribuþia importantã la dez-
voltarea ºi consolidarea culturii dobrogene, în þarã ºi în lume, iniþiativã
unicã în peisajul jurnalisticii locale. La definirea celor 10 propuneri am
primit sprijin din partea Academiei Navale „Mircea cel Bãtrân”, a
Arhiepiscopiei Tomisului, dar ºi a colegelor de la „Adevãrul”.  

Cele 10 personalitãþi din acest an, în ordine alfabeticã, sunt: Vasile
Canarache, Constantin Costãchescu, Ion Drugan, Mihai Irimia, Jean
Ionescu, Garabet Kümbetlian, Horia Macellariu, Mehmet Niyazi, Simion
Tavitian, preot Nicolae Paveliu.
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România 100. Dobrogea 140. 

Sãrbãtorind mozaicul etnic, cinstind memoria
personalitãþilor dobrogene




