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DOBROGEA REGELUI CAROL I ŞI
colonizările dobrogene ■)

oStâtul dintre Carpa(i şi Mare are doi poli antropogeogra^- 

Hei: unu! e in podişul înconjurat de munfi: polul conţi* 

nental; altul e în cotul dintre Dunăre şi Mare: polul mari* 

tim. Fără hinterlandul muntos şi fără fafada maritimă, orice 

formafie politică la Dunărea de jos e ciungă" s).
S. Mehbdinti

Aceaslă sentinţă lapidară, pe care ctitorul geografiei moderne in 

România o rostia, în anul 1920, prin paginile „Analelor Dobrogei1*, 

poate fi socotită azi, — când comemorăm 100 ani dela naşterea glo<f 

riosului învingător dela Plevna şi 60 ani dela recuperarea Dobrogei 

şi alipirea ei la sânul Patriei, precum şi după experienţele trecutului, —> 

drept una din convingerile de granit, care trebuie să stea la temelia 

cugetării geopolitice a cetăţeanului român.
Deşi formularea sa clară, energică şi documentată s'a rostit aşa 

de târziu, în schimb tendinţa înfăptuirii sale a frământat sufletele 

multor generaţii de înaintaşi cari, după atâtea veacuri de suferinţe, 

şi'au văzut visul împlinit în urma marelui războiu al popoarelor. 

Această fericită realizare se poate considera drept culmea cea mai 

înaltă până la care s’a putut ridica fapta românească însufleţită de a 

cugetare politică ajunsă la maturitate; de unde şi hotărârea dârză de 

a nu putea înstreina nici un centimetru pătrat din trupul t^rii, sfinţit 

cu atâtea jertfe şi adus, în sfârşit, sub steagul libertăţii.
Dacă însă tendinţa de încorporare a cetătiî carpatice este foarte

veche. întrucât această cetate reprezintă rezervoriul milenar al nea
inului românesc, de unde în toate veacurile a roit străvechiu şi au^ 

tohton popor carpatic şi a descălecat pe văi până dincolo de marile

1) Conferinţă tinută la Soc. Regata Română de geografie, în ziua de 9 Mai 1939. 

S. Mehedinţi: Observări antropogeografice asupra Dobrogei. An. Dobr» 

1920, I, 2, p. 195.
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şanfuri de apă ce o înconjoară, în schimb fajada maritimă, prin
forja covârşitoare a fatalitljilor istorice, a rămas până în ziua inde' 

pendenjei în afara posibilită|ilor şi chiar a preocupărilor noastre de 

înjghebare şi consolidare.
Şi totuşi, destinul a hotărât ca tocmai această faţadă maritimă 

să intre în patrimoniul larii cu 40 ani mai devreme decât polul ei 

continental. Războiul pentru independenţă înseamnă şi începutul 

întregirii ţării noastre ; iar primul capitol din această măreaţă epopeie 

Ua scris eu sabia întâiul Rege al Dinastiei noastre, Carol I.
Acest prim capitol se numeşte: Dobrogea.
Era mai firesc să fie aşa. Căci ce ar fi însemnat un stat inde' 

pendent, fie şi cu polul său continental, fără această faţadă maritimă, 

care^ asigură în mare măsură şi o independenţă economică 7 Ce ar 

fi însemnat un hinterland, fie şi de zece ori mai bogat, fără Vorlandul 

său, al]cărui rol, precum sa spus, este acela de „poartă de intrare şi 

ieşire “ in statul românesc răzimat de Carpaţi ?
De aci şi marea însemnătate a Dobrogei, căreia Regele Carol 1, 

— a cărui cultură şi. cugetare geografică au fost elogiate şi în şedin» 

ţele acestei Societăţi, — i*a atribuit importantul rol de „plămân al 

României”. De aci şi grija principală de a lega acest pământ de 

trupul ţării prin măreţul pod dela Cernavoda şi de a4 înzestra cu 

portul Constanţa, ale cărui ape sărate rămân libere pentru navigaţie 

şi în timpul iernei.
Pierderea Dobrogei înseamnă sufocarea vieţii economice a unei 

ţări întregi; înseamnă condamnarea unui organism, oricât de viguros, 

prin suprimarea organelor sale de respiraţie; înseamnă, în sfârşit, un 

goiu de robie economică.
Dar provincia noastră transdunăreană reclamă întâietatea la 

atenţia noastră şi din alt punct de vedere. Istoria ne arată că cei doi 

poli antropogeografici au fost hotărâtori în destinul formaţiunilor poli^ 

tjee dela poalele Carpaţilor. Şi, pentru a ilustra aceasta, voiu lua 

numai trei momente capitale din trecutul teritoriului nostru.
Primul moment cade în antiquitate. Marele împărat Traian, când 

a voit să atace ţara lui Decebal, a atacaj-o din două părţi, strângând-o 

ca într’un cleşte; a atacat-o şi în cuibul său din munţi, unde după 

biruinţă a întemeiat Ulpia Trajana ; dar şi din spre Mare, prin Scy- 

thia minoră, unde mai apoi a înălţat Tropaeum Trajani. Spaţiile in
termediare au căzut după aceasta dela sine.

Cine stăpâneşte cetatea transilvăneană, apasă grozav asupra teri-



5

toriului din afara Cârpacilor şUşi poate întinde, sub o formă sau alta, 

influenta şi chiar suzeranitatea asupra lui: dovadă trecutele relaţii po^; 

litice între Unguri şi cele două Voevodate româneşti. Dar cine sfă*- 

pâneşte podişul Dobrogei apasă şi mai grozav asupra independentei- 

politice şi economice a aceluiaş teritoriu: dovadă îndelungata suzera*- 

nitate turcească asupra Principatelor române. Căci Dobrogea, aşâ' 

cum stă intercalată în conturul oval al Ţării noastre, domină ca & 

cetate întinsele depresiuni de dincolo de apă, stăpâneşte vadurile ma*; 

relui fluviu, poate anihila mişcarea economică din porturile dunărene 

şi e în măsură a exercita o mare presiune asupra organismelor po« 

litice de sub Carpafi. Istoria e martoră că aşa a fost sub Pomanb 

cari din Dobrogea şi^au împins garnizoanele până în Basarabia şi 

Moldova ; şi tot aşa sub Turci cari, înaintând pe şleaul cel mare 

dobrogean, au cucerit porţile Moldovei, au înfiinţat raiale peste fluviu 

şi au paralizat pentru multă vreme viafa economică şi politică a Prin« 

cipatelor dunărene.
In sfârşit, chiar şi în timpul marelui războiu al popoarelor. Ţara 

noastră a fost atacată tot din spre cele două centre vitale ale ei: diii 

spre cetatea înconjurată de munţi şi din spre cotul dunărean al Dobrogei.
Aceste adevăruri nu au nevoie de prea multă documentare. Ele 

ne arată ce rol important are Dobrogea în evolufia statului roihâh- 

dintr’un îndoit punct de vedere: cel economic şi cel strategic şi că 

pierderea acestei provincii de lângă gurile Dunărei şi Ţărmul Mării 

a însemnat o amorfire a vieţii noastre independente, ceea ce a echi' 

valat cu o semUvasalitate şi chiar cu o vasalitate completă.
Drept concluzie: ca să întrebuinţăm un termen pus în circulaţie- 

de curând, am putea aBrma că Dobrogea reprezintă pentru România 

un spaţiu vital de o importantă capitală în comparaţie cu alte pro« 

vincii mărginaşe. De aci şi nevoia de a«i acorda o atenjie specială, 

mai ales în direefia fortificării elementului naţional din cuprinsul ei, 

deci în direcţia colonizării. Astăzi cred că nu s’ar mai afla nimeni 

care, cu inimă uşoara, să priviască cu nepăsare sau chiar cU dispreţ 

spre acest pământ, considerându'l ca un loc de exil sau ca o Si« 

berie a României şi nimeni n’ar mai despoia de blocurile sale mile^ 

nare, ca să le arunce întf'un muzeu de Bucureşti, măreţul monument 

dela Adam'Clisi — acest certificat de naştere al neamului românesc 

lângă M. Neagră, ■— din motivele din care a facut-o răposatul ar* 

heolog Tocilescu.
Se pare că nu fot astfel gândia o parte din generaţia dela 1878^
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Când se afirma, prin grai şi scris, cu afâia amărăciune, că în 

schimbul Basarabiei străbune ni se dau nişte mlaştini pestilenţiale
dobrogene şi nişte finuturi bântuite de Cerchezi tâlhari, vina acestei

« __

sub^'pretuiri trebuie s’o căutăm în pregătirea culturală a vremii. Nu 

apăruseră studii de geograBe, care să înfăţişeze realitatea Bzică din 

acel teritoriu cu ape bogate, cu dealuri păduroase şi stepe de aur; 

nu existau cercetări arheologice, care să lumineze veacurile de dornic 

naţie romană; nu existau suficiente studii istorice, care să arate stă* 

pânirea lui Mircea cel Bătrân până în vadurile Mării; nu apăruseră 

cercetări etnografice, din care să se vadă prioritatea numerică şi ve* 

chimea elementului românesc pe pământul dobrogean ; şi, în afară de 

Regele Carol I, prea putini economişti erau convinşi pe atunci de 

importantul rol de „plămân al României", pe care era destinat să*l 

aibă această ţărişoară, intercalată la pieptul tării, între Marea cea 

largă şi cel mai vital fluviu al Europei.
De altă parte, atitudinea dârză, de opoziţie, a celor cari afirmau 

că nnu cedăm nimic şi nu primim în schimb nimic", oricât ar fi fost 

ea de motivată prin durerea cauzată de răşluirea Basarabiei şi prin 

jignirea demnităţii naţionale, nu putea avea decât soarta unei atitudini 

minore şi fără viziunea clară a viitorului. Să ne gândim numai ce ar 

fi însemnat pentru evoluţia statului român modern instalarea stăpânirii 

ruseşti sau bulgăreşti în Dobrogea. Ce altul ar fi fost cursul eveni* 

mentelor istorice în ultima jumătate de secol in această parte a Europei I
Cer iertare onoratului auditoriu pentru această introducere cam 

prea lungă pentru o conferinţă, care*şi propune a schiţa câteva con* 

siderafiuni asupra valoroasei moşteniri pe care ne*a lăsat*o Regele Ca* 

rol 1 şi asupra necesită|ii colonizărilor mai rapide şi mai intense în 

Dobrogea. Ea era însă necesară spre a dovedi că, dacă acest pâ* 

mânt are o importantă aşa de capitală pentru existenta şi evoluţia 

statului român, — apoi şovăiala ce s’a arătat în organizarea ştiinţifică 

a acestui teritoriu şi naţionalizarea sa mai pronunţată nu răspundea 

de loc cuvintelor regale, care puseseră pe un plan aşa de înalt va* 

loarea acestei provincii şi nici convingerilor ştiinţifice de mai târziu, 

care văd în Dobrogea vorlandul, fafada şi porticul României întregite 

către întinsul Mării1).
Şi, pentru ca această afirmare să nu pară nemotivată, să*mi

') S. Mehedinţi: Deliormanul 

•obr. XIX, 2. p. 226—239.
o verigă între Carpati şi ţărmul M. Negre.
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fie permis a înşira aci cele Irei puncle de vedere, sub care socol că 

e necesar a trata subiectul meu:
a) punctul de vedere antropogeograSc şi în special al densităţi 

populaţiei;
b) punctul de vedere etnografic ş\ mai ales al realizării unei 

majorităţi covârşitoare româneşti;
c) şi punctul de vedere gzopolUic, adică al graniţei actuale în 

raport cu apărarea naţională.

I. Să începem cu punctul de vedere antropogeografic.
Cine cercetează cronicele bătrâne, începând din sec. XV încoace, 

adecă dela instalarea stăpânirii turceşti în Dobrogea, apoi descrierile 

călătorilor, documentele vremii, rapoartele consulare, studiile din sec. 

XIX şi unele hărţi cu indicaţii statistice asupra aşezărilor omeneşti,— nu
rămâne decât cu impresia tristă a unei provincii părăginite, care timp

«

de aproape 500 ani a rămas în această stare de lâncezeală, fără a se 

putea ridica din ea.
Ce contrast izbitor fată de strălucita epocă romană când, între* 

buintând o frumoasă comparaţie a unui cronicar moldovean despre 

Italia, se poate spune despre Dobrogea că era plină de sate înflori* 

toare, oraşe şi cetăti, ca o rodie de sâmburi I Căci această provincie 

nu s’a împărtăşit de binefacerile civilizaţiei decât in două epoce ale 

istoriei sale: epoca antică, 

binefăcătoarea „pax romana 

când descălecatul politic al unui neam neolatin, sub conducerea înte* 

leaptă a unui Rege glorios, a trezit*o din cenuşa ruinelor sale. Inter* 

valul de timp dintre aceste două epoci este o perioadă mai mult de 

jale şi de întuneric.
Se ‘pare că acesta a fost, pentru multă vreme, destinul acestui 

pământ nefericit. Aşezat ca o punte de legătură între stepele ponto* 

caspice, unde în tot cursul evului mediu au roit popoarele barbare, 

şi cetatea bogată ce se profila ademenitoare în zări pe ţărmurile Bos* 

porului, — Dobrogea a jucat rolul de şleau larg al invaziilor dela N. 

la S. şi mai târziu de drum al armatelor ruso*turce, cu tot cortegiul lor 

de pustiiri şi nenorociri, încât o viaţă liniştită, aşezată şi înfloritoare 

era cu neputinţă.
Să reamintim numai câte*va momente mai caracteristice din tre* 

cutul acesta aşa de trist:
In anul 1334—35, când călătorul arab Ibn Batutah străbate

Ain care s’a revărsat peste ogoarele sale 

şi epoca modernă, dela 1878 încoace.
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Dobrogea spre Constaniinopole în lovărăşia und principese bizantine 

măritate la Tătari, geograful acesta vorbeşte despre stepele Dobrogei 

ca despre un pustiu. El scrie: „Oraşul Baba^Saltuc (Babadagul de 

azi) este cel din urmă pe careul stăpânesc Tătarii. Intre el şi înce-^ 

puiul împărăţiei greceşti sunt 18 zile de mers într’un pustiu în în^ 

fregime lipsit de oameni. Din aceste 18 zile, 8 le treci fără să gă
seşti apă. Prin urmare ifi faci provizii pentru acest timp şi le pui în 

car în burdufuri mari şi mici".
Âcelaş „desertum" relativ l-au găsit, peste un secol, în stepele 

Dobrogei şi fugarii armatei lui Vladislav şi Ion Corvin, învinşi de 

Turci la Vama în 1444. Scrie cronicarul Dluqosz : „Ungurilor, Va
lahilor şi celorlalţi din ;armata Regelui frica le puse aripi la picioare, 

aşa încât Voevodul Ion Corvin, căpitanul armatei, care avea călăuze
4

pricepute, ajunse numai în 2 zile şi 2 nopţi la malul Dunărei, la Va
dul dela Floci, pe unde trecu în Valahia; alţii însă nu ajunseră decât 

în 3 şi chiar 4 şi 5 zile şi nopţi, la acelaş mal al Dunărei şi fără să 

mănânce ceva, când un călăreţ de obiceiu străbate aceeaşi distantă în 

10 sau cel p'utîn 8 zile, printr un pustiu în care nu se găseşte ni>f 

mîc pentru trebuinţele omului; şi mulţi, călărind câte 3 zile, n’au des
coperit nici o apă şi nu putini lânceziau de sete şi foame".

Acest „desertum" se menţine şi spre sfârşitul sec. XV, după 

mărturia lui Donado da Lezze care, însoţind la 1476 marea expe
diţie împotriva Moldovei lui Ştefan cel Mare, arată că între Vama şi 

Isaccea Sultanul şi-a făcut drumul în 10 zile prin locuri sălbatece 

şi nepopulate, potolindu-şi setea cu apa aflată în nisipurile de pe li
toralul Mării şi luptându-se cu nouri de lăcuste : „un gran stretfo che 

dura per due giornate et piu et si chiama deserto De Brozieu.
Aceasta, pe la începutul stăpânirii turceşti.
Sau poate că spre sfârşitul aceleeaşi stăpâniri, după colonizările 

făcute cu Turci şi Tătari, starea aceasta de lucruri se va R schimbat 

în bine? Să ascultăm câteva mărturii din sec. XDC ;
„E un adevărat pustiu, de care te miri să-l întâlneşti în mijlo

cul Europei. Socotind şi populafia oraşelor, nu găseşti mai mult de 

300 locuitori pe mila pătrată", scrie MoltkS cu privire la Dobrogea 

din anii de după 1828—29.
Aceeaşi icoană a provinciei o dă şi F. Ritter pentru anii 

1835—39; „Această Jară, cu o suprafaţă de 200 mile pătrate, cu
prinsă între Mare şi un fluviu navigabil, este o pustietate aşa de de* 

solaiă, cum abia-şi mai poate cineva îiichipui; şi cred că nu hrâ-
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neşte mai mult de 20.000 locuitori. Cât poate cuprinde ochiul, nicăeri 

nu zăreşti un copac sau o tufă. Spinările puternic boltite ale dealu« 

rilor sunt acoperite de ierburi înalte şi arse de soare, care ondulează 

ca valurile sub vânt şi pofi călări ceasuri întregi peste această pustie 

monotonă, până să descoperi un cătun nefericit, fără arbori şi grâ^ 

dini, în cine ştie ce vale fără apă". Oraşul Hârşova număra pe atunci 

abia 30 case
Pentru starea provinciei în timpul războiului Crimeii, ne dă măr^ 

turie medicul misiunii franceze, C. Allard : „Părăsirea acestor ogoare 

roditoare, pe care le-am vizitat, — scrie el — se explică astfel: dela, 

invazia din 1829, o mare parte din Bulgaria orientală şi mai ales 

regiunea podişurilor era eproape pustie. Un mare număr de familii 

creştine şi musulmane se întorseseră de pufină vreme în Dobrogea, 

când, la 1854, ultima invazie rusească şi după ea baş^buzucii pustiiră 

din nou lara".
Dar mărturia cea mai frumoasă pentru cauzele acestei slabe den» 

sită}! a populaţiei în Dobrogea şi pentru pustiirea acestei provincii o 

găsim la ieromonahul rus Partenie care, călătorind pela 1839 spre 

Sf. Munte, primeşte din gura Românilor de prin părfile Măcinului 

următorul răspuns la întrebările sale mirate:
„Din vechime Ţara noastră stă în hotar şi deseori războaiele se 

fac pe aici, din zece mult doisprezece ani. Abia ne mai îndreptăm, 

creştem vite şi ne cultivăm grădinile şi iarăşi se face războiu. Şi atunci 

cine poate fuge în Valahia ; iar pe cari<i prind Turcii, îi duc cu dân» 

şii în tara l°r 't turmele ni le mănâncă, caselor le dau foc şi gră» 

dinile ni le pustiesc. După ce trece războiul, cari mai rămânem vii, 

iarăşi ne întoarcem pe la vetrele noastre şi ne facem pe ruine bor* 

deie şi iar ne apucăm de gospodărie. Gândeşte acum, când ne mai 

putem îndrepta ? Se mai întâmplă şi altă nevoie. După Becare 

războiu, începe ciuma, care porneşte a ne secera. Atunci iar lăsăm 

toate şi fugim, care încotro, şi ne ascundem prin munh şi păduri şi 

ne temem unii de alţii, frate de frate, şi fugim unii de alţii. încă şi 

Turcii pe aici sunt tare răi şi sălbateci; mereu ne asupresc şi ne rui» 

nează ; bisericile ni le ard; Ia care găsesc argint, îl fură ; icoanele le 

nimicesc şi Ia nimeni nu ne putem jelui" 1).
Jalnica Dobrogei tragedie !
Aşa că Ia anul 1878, când România intra cu armata şi admi»

1) Pentru toate aceste izvoare, vezi C. BrAtescu : Populaţia Dobrogei. An. 

Dobr. 1928, I, p. 201—243.

?
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nistra’(ia sa în Dobrogea, populaţia acestei provincii abia număra T—8 

loc. pe km2. Alunei s'a citit în faţa locuitorilor Dobrogeni acea pro* 

clamaţie asigurătoare, în care, între altele, se afirma :
„Locuitori de orice naţionalitate şi religiune I Dobrogea, vechea 

posesiune a lui Mircea cel Bătrân, de astăzi face parte din România. 

Voi, de acuma atârnaţi de un stat, unde nu voinţa arbitrară, ci nu* 

mai legea desbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmueşte 

cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii. Vieafa, onoarea 

şi proprietatea sunt puse sub scutul unei constitufiuni, pe care ne*o 

. râvnesc multe naţiuni streine. Salutaţi, dar, cu iubire, drapelul român, 

care va fi pentru voi drapelul libertăţii, dreptăţii şi al păcii".
După atâtea veacuri de restrişte, o nouă „pax romana" revenia 

pe plaiurile dobrogene.
Dar ce pustietate şi de pe urma acestui războiu 1 întinderi mari 

de câmpie rămâneau nerăsturnate de plug; turmele ciobanilor păşu* 

nau în largul stepelor neîngustate de agricultură; satele erau mici şi 

rare; Constanţa, metropola de ^astăzi a provinciei, abia număra 5— 

6000 locuitori. Ce admirabil teren de colonizare în această ţară nouă, 

căreia azi i .se recunoaşte valoarea şi rolul de vorland, fronton şi por* 

tic al României întregite 1
A înţeles generaţia dela ISrS problemele pe care le ridica această 

ţărişoară străbună, readusă la sânul mamei după o robie de 500 ani ? 

Şi cum le*a rezolvat ea în vederea consolidării neamului şi ţării, după 

ce politica înţeleaptă a Regelui Carol I ne*a dat independenţa, rega* 

litatea şi această faţadă menită a îndruma România pe calea unui pro* 

greş economic necunoscut până atunci? înainte de a da un răspuns 

la aceste întrebări, e necesar a cerceta Dobrogea şi dintr'un al doilea 

punct de vedere, cel etnografic, care va da problemei colonizărilor o 

importanţă şi o ascuţime şi mai mare.
II. Este firesc ca, la acest capitol, să ne intereseze, în primul 

rând elementul românesc, care trebuie considerat dintr’un îndoit punct 

de vedere;
1. al vechimei şi persistenţei sale în Dobrogea în decursul 

veacurilor;
2. al proporţiei sale numerice, sau al procentului faţă de popu* 

laţia totală şi faţă de celelalte naţionalităţi.
Timpul nu ne îngăduie a înşira aci dovezile şi concluziile pri* 

vitoare la chestiunea permanenţei Românilor în Dobrogea. Am pu*
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blicat în altă parte x) toate mărturiile trecutului, câte mi'au căzut sub 

ochi şi am tras şi concluzia riguroasă ce se desprinde din acele măr* 

turii. încheiam aşa:
„Permanenta elementului românesc în Dobrogea în toate tim* 

purile este un fapt real. Această permanentă se explică prin rolul 

antropogeografic pe care a trebuit să*l joace provincia fată de dru* 

murile ce treceau prin ea, sau duceau către ea. Dacă penfru alte 

neamuri, care au circulat deJa N. Ia S. şi dela S. Ia N., Dobiogea 

a fost numai o poartă, sau o parte dintrun drum mai lung, — 

pentru Românii din Car pa (i Dobrogea este însuşi termenul Final al 

drumurilor lor, care toate se concentrează spre acest pământ. Piu* 

gări, păstori, pescari şi războinici; Moldoveni, Munteni sau Ardeleni, 

— dealungul oricărei văi s’ar fî coborât, ei nu puteau să se oprească 

la Dunăre, ci trebuiau să treacă şi mai departe, în direcţia în care*i 

îndrumau râurile de sub Carpati, ori de câte ori cauze prea vitrege 

nu i»au împiedicat a o face".
Dela mărturia unor cronicari medievali ca Niketas Choniates, 

Ansbertus, ceoffroy de viLLEHARDOUiN, S3U a uiiui călător ca mi* 

noritul Rubruquis, cari pomenesc în păr|ile Bulgariei răsăritene şi 

până la gurile Dunărei o „Valahiea, care este tara lui Asan, o 

„Vlabie ÂIbătt „Blankis BIaquie‘\ unde stăpânesc Calo*Petru şi 

fratele său Crasian cu supuşii lor Românii, „cum subditis FIachisu,— 

şi până la C. Allard, care la 1859 admiră la Românii din ţinutul 

Constantei costumul lor antic, figurile lor aproape celtice, sau puri* 

tatea tipului italian şi acea inteligentă care'i caracterizează intr'un 

grad aşa de înalt; şi dela mărturia cronicarului polon Dlugosz, că, 

după dezastrul creştinilor la Vama în 1444, nimeni nu cunoştea ti' 

nutul Dobrogei, pe unde se retrăgeau armatele învinse de Turci, în 

afară de Vlahii cari serviau de călăuze, de bună seamă ca unii ce 

trăiseră pe acolo, — şi până la etnograful Lejean, care distinge in 

peninsula Balcanică de Est trei limbi curente: cea greacă la S E., 

cea bulgară la NE., iar în Dobrogea — cea română ; toate celelalte 

izvoare intermediare i) mărturisesc, intr’un fel sau altul, despre această 

permanentă şi continuitate a elementului românesc în Dobrogea.
0 C. Brâtescu : Populaţia Dobrogei, în voi. Festiv al Analelor Dobrogei 

1928, I, p. 201—243.
s) Cum ar fi s. ex. documentul din 1603 despre mul|imea Valahilor din 

arde stat dobrogean Daenii; sau ştirile date de Thomaso Alberti Ia 1612; de 

Principele D. Cantemir şi La Motraye pc la începutul soc. XVIII; de Boscovici 

pe la 1761 — 62; de călugărul Parfenie la 1839; de Ionescu de la Brad lai 1850; 

de Peters \a 1865 de Baron d^Hooquer la 1878, şi multe altele.
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Permanentă însă nu înseamnă numai de cât şi majoritate 

absolută.
Când au cucerit Turcii Dobrogea, ei au găsit în ea multe go^ 

luri, care favorizau o colonizare cu element musulman. Coloni/area 

aceasta însă nu s’a îndeplinit imediat şi nici liniştit. Pe de o parte 

Cazacii prădau aşezările turco^tafare dinspre laturea Mării, iar de alta 

Domnii români, — după ce cucerirea turcească le răpise Dobrogea 

şi mai apoi chiar şi cetăţile de pe malul stâng, cu vadurile lor ne» 

gustoreşti şi vămile, care aduceau însemnate venituri vistieriei, — tre» 

ceau în repefite rânduri Dunărea spre a jefui şi ucide ca in tară tur» 

ceaşcă. Dan II o făcu pe la Silistra, iar Vlad Ţepeş pe toată linia 

Dunărei bulgăreşti, dar şi în Dobrogea până la Deltă. La finele sec. 

XVI oştile lui Mihai Viteazul incendiază oraşele turceşti de pe dreapta, 

iar Radu Şerban înaintâ cuceritor până la Bazargic, unde se retră» 

seseră Turcii.
Era reactiunea românească.
Ca să se apere împotriva unor asemenea atacuri. Turcii înfi» 

intară în aceste părfi extreme ale imperiului Turcesc un paşalâc cu’ 
capitala la Silistra, pe care o fortificară put:rnic. Urmarea a fost o 

întărire a colonizării turco»tatare, iar provincia se transformă într'o 

tabără fortificată, gata a porni împotriva duşmanului 1).
Să nu ne închipuim însă că Turcii au realizat in Dobrogea o- 

mare densitate de populaţie. Satele erau destul de rare şi mici, iar 

locuitorii cultivau ogoarele numai in imediata vecinătate a satelor, 

încolo erau păduri sau stepe libere pentru păşunatul turmelor. Mai 

veni în sec. XVIII şi XIX şi blestemul războaielor ruso»turce, în» 

sofite de ciumă şi holeră, care creară goluri mari de populaţie ; aşa- 

că la 1878, când am luat noi Dobrogea, ea era o ţară dintre cele 

mai slab populate din Europa. Evident că majoritatea locuitorilor o 

formau Musulmanii; căci statul care stăpâneşte o provincie tinde cu 

timpul a»şi crea acolo o majoritate absolută de conaţionali. Această^ 

tendinţă este înlesnită mai ales de slaba densitate de populaţie, pe 

care un stat o găseşte într o provincie anexata.
Dintre Creştini însă. Românii se situau numcriceşte pe planul 

întâi. Si, de oarece datele statistice complete şi corecte ne lipsesc 

pentru epoca turcească, o dovadă foarte bună pentru raporturile ru» 

merice între naţionalităţile Dobrogci'Vechi o găsim în toponimie,.
1) N. loROA: Drepturi naţionale şi politice ale Românilor în Dobrogea. An. 

Dobr. 1923, IV, 1, pag. 3—48.
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Intr’adevâr, până la 1878, numele topice turceşti reprezentau un pro» 

cent de 62°loi numele româneşti 33—'34 °/o ; numele ruseşti (mai ale» 

in Deltă) aproape 4 %, iar cele bulgăreşti, la un loc cu cele de alte 

origini, nici măcar 10/d,
In ce priveşte distribuţia în spaţiu; Românii ocupau mai ales 

laturea dunăreană şi masivul deluros şi păduros din nord, de unde, în 

caz de nevoie, se puteau refugia prin bălfile Dunărei şi peste fluviu, 

pentru a se reface iar după trecerea războiului; pe laturea Mării 

persistau slabele rămăşiţe ale unei Dobroge bizantine, capabile şi ele 

a se reface pe drumul Mării; iar largile stepe centrale şi codrul De» 

liormanului fură ocupate aproape exclusiv de Musulmani, ca unii ce 

stăpâniau tara 1).
Ne întrebăm acum: puteau Românii, cari primiau la 1878 a 

astfel de moştenire, să se mulţumească cu o asemenea stare de Iu» 

cruri ? Cadra aceasta stare a Dobrogei cu rolul ei vital de vorland 

şi de poartă a statului românesc întregit ? Răspunsul nu poate fi 

decât negativ; de unde imperativ^ul categoric al colonizării. Fafada şi 

frontonul României nu puteau rămânea numai pe o treime romă»: 

neşti. După ce războiul pentru independentă a întins hotarele tării1 
până în vadurile Mării şi Dobrogea a scăpat de coşmarul unui destin 

urât, de a servi drept drum de scurgere al hoardelor şi al armatelor 

în sensul meridianului, rămâneau acum libere şl deschise drumurile 

de circulaţie în- sensul paralelei, dinspre Dacia carpatică spre mica 

Dacie pontică.
Cu multe greutăţi, uneori cu destulă nepăsare, ba chiar şi cu 

o condamnabilă uitare a intereselor naţionale, s’a putut realiza totuşi 

o majoritate românească în Dobrogea»Veche. In anul 1938 districtul 

Tulcea număra aproape 54 % Români, iar districtul Constanta peste 

66% (în timp ce Bulgarii reprezentau în primul judeţ 18 %» iar în 

al doilea numai 9%).
Şi totuşi, tără exagerare, am fi putut avea în această Dobroge 

veche cel pufin 80% Români, fără nedreptătirea nimănui, ci numai 

prin executarea corectă a unei colonizări ştiinţifice şi susţinute.
De ce n'am reuşit decât parfial ? Cauzele sunt multiple, unele: 

chiar dureroase.
In primul rând, slaba densitate a populaţiei româneşti în re^ 

giunile imediat vecine Cu Dobrogea. Bugeacul Basarabiei era sub

l) N* loROA.: Cete Dobrogi pe care le^am gSsit. An* Dobr« 1922> 1II> \f 

pag. 25—29.
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l^uşi şi fusese transformat, dela 1812 încoace, într’un babilon de na« 

•ţionalitâli colonizate cu întenfia de a ne depărta, ca massă etnică, de 

.gurile Dunărei. Bărăganul, în sensul larg al cuvântului, era o stepă 

încă nu în deajuns de umanizată şi era străbătut mai ales de turmele 

ciobanilor şi de carele cu coviltir ale vânătorilor: finut de inspiraţie 

pentru operele poetice ale unui Alexandri sau Odobescu. Trebuia 

aşa dar sa se recurgă la Românii mai îndepărtaţi, sau la cei de peste 

'hotare. Ţări ca Italia sau Germania, care înainte de războiul popoa
relor trimeteau peste hotare 600 —800.000 emigranţi anual, ar fi co
lonizat Dobrogea, cu prisosul lor de populaţie, numai într’un singur an.

Totuşi, aceasta n’ar fi fost chiar o piedică de neînvins, dată 

Hind mai ales starea economico-socială a tiranului român, apăsat 

încă de regimul latifundiilor. El şi-ar fi părăsit bucuros căminul şi 

robia spre a deveni un bun colonizator, dacă ar fi fost îndrumat şti- 

intificeşte şi cu interes de soarta sa. Mai trebuiau însă şi avântul şi 

ideia creatoare la clasa dominantă. Acestea însă lânceziau; căci mai 

înterveniau, drept cauze, şi dificultăţile financiare ale statului; apoi 

lipsa de educaţie naţională la unele organe executive, reprezentate 

uneori prin alogeni cari nu ne iubiau; şi mai ales starea de spirit a 

unei bune părţi din clasa conducătoare, preocupată în primul rând 

•de rivalităţile politice, aşa încât problema naţionalizării Dobrogei cădea 

pe un plan secundar.
Să ne fie permis a cita aci următoarele rânduri, scrise de ma- 

Tele nostru istoric N. Iorga din Iaşii refugiului, când Bulgarii, re*; 

Irăgându-se din Dobrogea, ardeau satele româneşti:
Să nu uităm I .... „Să fim şi colonizatori" I
„Pănă acuma n’am prea fost. Am intrat în vechea Dobroge 

■turcească fără un caracter naţional răspicat. Am găsit-o prădată, cu 

populaţia împrăştiată, cu vechiul stăpân musulman plecat în lume şi 

hotărât adesea să nu mai revie sub stăpânirea creştină. Condifii mai 

bune pentru naţionalizarea proprietăţii măcar nici nu se puteau întâm
pina. Şi noi, ce am făcut ? Dacă este astăzi o întinsă şi înfloritoare 

proprietate bulgărească, nouă ni se datoreşte în rândul întâi. Am to
lerat aşa de mult această vicleană infiltraţie, cu scopuri evidente, în 

cât am putea spune că am creat-o noi. Iar, fiindcă-i trebuiau şi 

muncitori cu palmele şi vecini săraci prin care sa-i crească mândria 

şi conştiinţa de dominaţie, am introdus acolo, când şi când, cum s’a 

întâmplat, şi fără a le mai purta grija, bieţi veterani obosiţi, desgus-
iafi de viată şi incapabili de muncă" I Şi încheia :
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„In marea operă de răsplătire pentru zdravănul făran ostaş, 

Dobrogea are un loc de frunte şi cine*l va înţelege şi va aduce la 

îndeplinire ceea ce trebuie făcut, va fi dat României, totodată, o ga* 

ranfie socială, militară şi nafionalău 11)
Ce necesară ar fi fost instituirea unui „ver sacrum" ca la Ro' 

mani, aşa ca în fiecare primăvară plugurile unui nou val de colo' 

nişti tineri şi abia scăpaţi de serviciul militar să răstoarne brazde 

nouă în ogoarele date lor pe merit I Căci, într’adevăr, nu cu bătrâni 

■obosiţi şi în declinul vieţii se poate porni o ţară nouă, unde se cere 

tinereţe, energie, speranţă şi capacitate de luptă şi adaptare la noile 

condiţii de trai.

III. Cu aceasta ajungem la punctul al treilea al conferinţei 

noastre, la chestiunea graniţei româno'bulgare şi a Cadrilaterului.
Dacă în urma războiului dela 1877 tratativele păcii s’ar fi deS' 

făşurat mai favorabil pentru noi, graniţa Dobrogei ar fi căzut mult 

mai departe de cât cea actuală şi ar fi avut calitatea unui hotar na* 

iural, trecând d. ex. peste cumpăna apelor ce domină văile cu mar
gini povârnite ale Provadiei şi Lomului Alb. Am fi avut astfel în
treaga regiune naturală a Dobrogei prebalcanice, iar ca populaţie, un 

număr infim de mic de Bulgari, căci ţinutul era ocupat de o masă 

aproape compactă de Turci, în mare parte dispuşi spre emigrare. 

Am căpătat, în schimb, o graniţă cu intrânduri, o graniţă de şicană, 

care, prin marea ei apropiere de linia văii Cara-Su, nu ne putea 

asigura nici podul dela Cernavoda şi nici portul Constanţa, create 

ceva mai târziu.
Tăria unei graniţe o asigură şi prietenia cu vecinul de din* 

colo de ea. Această prietenie însă ne lipsia, căci în % Decern vrie 1909 

Bulgaria încheie o convenţie militară cu Rusia, care în art. 4 obliga 

pe Ruşi să susţină, în anume înprejurări, revendicările teritoriale ale 

Bulgariei în Dobrogea românească; iar în 13 Martie 1912, o alianţă 

ofensivă cu Serbia obliga pe aceasta din urmă să dea ajutor militar 

vecinei noastre în cazul unei intervenţii armate din partea României 

în războiul balcanic. Această ameninţare a îndreptăţit guvernul Re
gelui Carol I să ia măsurile necesare pentru asigurarea viitorului şi, 

la încheerea păcii dela Bucureşti, din 10 August 1913, România îşi 

muta hotarul dobrogean la o linie ce începea pe Dunăre la apus

*) N. loROA, Sâ nu uităm! An. Dobr. 1921, II, 4, p. 594—595.
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de Turlucaia şi se Iermina la Mare lângă Ecrene. Ţara creştea astfel> 

a , doua oară sub acelaş Rege, cu o suprafaţa de 7726 km2 şi cu o 

populaţie de ST’S.DOO suflete 1).
Această sporire de teritoriu însă nu rezolva fără rest problema 

graniţei dobrogene.
Uţi hotar mai e tare şi când poporul ce hcueşte în satele din 

vecinătatea Iui aparfine, prin origine, naţiunii stăpânitoare.
Este adevărat că până la 1877 codrul Deltormanului şi stepa 

Caliacrei erau locuite de o massă compactă de Turci şi că, după 

toate mărturiile geografice, etnografice, istorice şi filologice, aduse 

chiar de specialiştii bulgari ori slavi, precum sunt JireCek, Işirkqf, 

Miletici, Kanitz etc., populaţia bulgară este de dată recentă în re* 

giunea dela NE de linia Rusciuc-Vama, unde a sosit din Balcani 

şi dela sud de Balcani2).
Această colonizare bulgărească s’a realizat în scurtul răstimp de 

35 ani cât a stat Cadrilaterul sub stăpânirea statului bulgar; aşa că 

în anul 1913, când acest teritoriu este alipit la România, el abia mai 

posedă o majoritate relativă turcească de 48°/oi în timp ce Bulgarii, 

aproape disparenti jnainte de 1877, realizaseră frumosul procent
de 43°/o I

Se simtia, prin urmare, nevoia unei colonizări româneşti, spre 

a naţionaliza acest tinut de la hotar. Colonizarea aceasta a întârziat 

însă cam prea mult şi n’a fost condusa de la început cu destulă 

energie şi clară viziune a viitorului. Se pot, de sigur, invoca şi oa'' 

recare scuze; între altele, tulburările aduse de marele războiu al po^ 

poarelor; dar nu se poate scuza părăsirea In stare de lâncezeală a 

acestei probleme capitale şi după 1918, când multiplele rivalităţi dintre 

partidele politice au lăsat pe un plan cu totul secundar chestiuni vi« 

tale, care trebuiau să constitue grija principală în fortificarea şi con» 

solidarea statului românesc întregit.
România trebue să creeze în Cadrilater o fără românească; 

ea nu~şi poate clădi aci viitorul său pe temelia unor elemente 

alogene.
Venia şi vine în ajutorul colonizării româneşti şi o înprejurare 

dintre cele mai norocoase: organizarea noului stat turcesc de către

1) I. Nistor, Recuperarea Cadrilaterului. An Dobr. 1938, XIX, i, pag. 

138-I5T.
3) C. BrAtescu, Populaţia Cadrilaterului. An. Dobr. 1938, XIX, 2, pag. 

180-202.
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viteazul conducător Kemal Âtaturk ridica, între alte probleme, şi 

aceea a comassării elementului musulman, risipit în peninsula balca^ 

nică, între graniţele noii Turcii. Schimbul de populaţie realizat între 

Grecia şi Turcia, de pe urma căruia s’ar putea spune că două po* 

poare şi^^au strămutat penaţii în altă \aTa, a fost începutul acestui 

proces cuminte, destinat a rezolva deRnitiv conRicte ce ameninţau a 

se perpetua. Veni apoi rândul Musulmanilor din celelalte tari balca* 

nice şi din România. O convenţie între guvernele celor două naţiuni 

a pus la punct această chestiune. Turcii sunt liberi a emigra, iar 

statul român îşi ia anumite obligaţiuni cu privire la averile evaluate 

ale emigranţilor. Se crează astfel goluri mari in Dobrogea^Nouă.
Primii colonişti români în Cadrilater au fost Macedo-Românii, 

cari începură a sosi din 1925; din 1926 începură să vină şi Regă* 

tenii; iar primele aprobări de. colonizare, pentru ambele categorii, 

s’au dat în 1928. S’au creeat 2T9 centre de colonizare, în care s’au 

aprobat până anul trecut, 19,Z96 capi de familie, dintre cari circa 6.000 

Macedo^Români1); aşa că, în anul 1938, Cadrilaterul număra2):
Bulgari . 

Români . 

Musulmani 

Diverşi .
Total .

150.7‘63 suflete, sau 40.52%.
108.404
96.869
16.022

99

99 99

29.14%.
26.04%.
4.30%.

. 3r2.058 suflete.
De sigur, nu este o stare mulţumitoare pentru asigurarea gra« 

niţei noastre. Opera de colonizare, care este şi un imperativ categoric 

al moştenire! lăsate de Regele Carol I, trebue urmărită cu energie 

şi înaltă conştiinţă nafională, ba chiar cu iubire şi devotament adânc, 

căci de aceea se află depusă, ca un simbol, acolo, la Coasta de Ar« 

gint, inima Reginei* noastre Maria.
Dacă întreg elementul musulman ar emigra din Cadrilater şi 

ar R înlocuit fără şovăire prin colonişti români, în scurt timp am 

putea realiza in Dobrogea nouă o majoritate absolută de 55% I Pen* 

tru desăvârşirea acestei opere, ar mai rămânea şi schimbul de po» 

pulafie. Ni Uau propus Bulgarii într’un rând. Avem în t^ra vecină 

aproape 100.000 Români. Noi socotim că ar fi o marc greşală a 

renunţa la limpezirea raporturilor etnografice şi la comassarea cona«

9 C. Filipescu, Agricultura în Dobrogea Nouă. An. Dobr. XIX, 1938, 2, 

pag. 28.
s) C. BrAtescu, Populaţia Cadrilalerului. An. Dobr. XIX, 1938, 2, p.. 199.
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Jionalilor noşfri şi a rcfme elementele alogene cărora, în vederea uni» 

lafii şi omogeneitafii, li s*ar pretinde asimilarea şi contopirea în sânul 

najiunii: prilej veşnic de conflicte, de rea vecinătate şi de asasinat la 

pacea şi liniştea europeană.

Onorat auditoriu.
Ce era Dobrogea Regelui Carol I la încorporarea sa în 1878?
Un teritoriu pustiit şi răvăşit de lunga serie de războaie ruso» 

turce, începând din a doua jumătate a sec. XVIII până la finele 

sec. XIX;
Un teritoriu cu o populaţie rară de X—8 loc. pe km2, cu sate 

mici şi mizerabile, cu oraşe neînsemnate, ruinate şi de aspect orien» 

taUrural, şi cu o sărăcie întinsă peste tot;
Un teritoriu cu o majoritate absolută turcească şi cu o minori» 

tate românească, care se situa numericeşte pe primul plan fajă de 

celelalte minorităţi creştine ;
In fine, un teritoriu în care ciltura şi civilizaţia nu»şi răspân» 

diseră binefacerile lor.
Ce a devenit Dobrogea»Veche în lunga Domnie a Marelui 

Comandant dela Plevna, a gloriosului înfăptuitor al independentei, 

regalităţii şi întregirii tării până la M. Neagră ?
Fără exagerare şi în limitele adevărului: o \axă înfloritoare din 

toate punctele de vedere.
Trei probleme mari se puneau Regelui şi poporului său în 

această provincie părăginită: problema economică, cea culturală şi 

problema consolidării stăpânirii româneşti între Dunăre şi Mare 

prin colonizare cu element românesc.
Primele două probleme au fost realizate în Dobrogea»Veche cu 

deplin succes. Am trăit şi am văzut cu ochii noştri, an de an, şi 

înflorirea economică şi înflorirea .culturală. E destul să pomenesc nu' 

mai măreţul pod de la Cernavoda; portul Constanfa, cele trei canale 

care, legând fluviul Dunărea şi lagunele Mării, au înviorat pescăriile
stalului. opere cu care s’ar putea mândri Italia unui Musolini,
căile ferate şi şoselele, bisericile săteşti monumentale ca nişte cate» 

drale, şcolile de diferite grade răspândite în tot cuprinsul provinciei, 

începuturile unei flote comerciale şi de războiu şi multe alte binefa» 

ceri, care toate au ridicat Dobrogea la un nivel necunoscut până 

atunci în tot cursul istoriei sale şi au făcut să fie râvnită şi mai mult. 

Singură problema graniţei şi a asanării ei prin colonizări, dacă nu
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ş printr’o linie Maginof, a rămas ca o moşfenire în grija gencrajier 

urmăloare.
Dacă ne-am întreba: care este problema cea mai urgentă şi 

cea mai vitală în momentul de faţă în Dobrogea, am răspunde fără 

şovăire: colonizarea Cadrilaterului cu Români I De ea depinde în 

bună măsură liniştea şi progresul nostru în viitor. Căci, dacă Do» 

brogea şi, în special, exponentul ei, portul Constanta, fără hinter» 

landul bogat de peste Dunăre, cade in lâncezeală şi devine, în mâna 

unui stat vecin, o simplă provincie laterală sau un drum, — în 

schimb şi România întregită, fără Dobrogea, se resimte numai de cât 

atât in viata ei economică cât şi în cea politică şi strategică ; şi, dacă 

ne»am convins, în adevăr, că tara noastră are doi poli antropogeo» 

grafici, dintre cari unul c în Transilvania -- polul continental —, iar 

celălalt e în Dobrogea — polul maritim — şi că fără hinterlandul 

muntos şi fără faţada maritimă, orice formaţie politică Ia Dunărea de 

jos e ciungă, — atunci asanarea graniţei meridionale1) devine, pentru 

orice bun Român un imperativ categoric.
Să nu uităm ! Să fim şi colonizatori / Ne*o strigă patrioţii şi 

cărturarii acestei ţări, dar ne*o comandă de dincolo de mormânt 

şi umbra marelui Rege Carol I, care ne cere ca moştenirea ce ne*a 

lăsat*o să o desăvârşim, spre mai marea glorie a Dinastiei Sale.
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p. 3
1) S. Mehedinţi» Graniţe asanate şi vindecate. In .Dobrogea 

14.
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