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CUVÂNT ÎNAINTE

Prezentul volum reuneşte comunicările prezentate la Simpozionul Internațional
“Moştenirea Culturală Turcă în Dobrogea”, care a avut loc în zilele de 24 şi 25
septembrie 2013, în Constanța, fiind organizat de către Muzeul de Istorie Națională şi
Arheologie din Constanța, în parteneriat cu Institutul de Turcologie şi Studii Central
Asiatice al Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Simpozionul este parte
integrantă a unui amplu proiect cultural, “Interferențe culturale dobrogene românoturce”, ce a beneficiat de finanțarea nerambursabilă a Administrației Fondului Cultural
Național şi care s-a derulat în perioada mai-noiembrie 2013, cu participarea mai multor
instituții partenere.
Alături de cercetători de seamă din diverse centre universitare din România, la
această manifestare ştiințifică au participat şi oameni de ştiință şi cultură din: Turcia,
Azerbaidjan, Albania, Elveția, Italia şi Turkmenistan. In sesiunea plenară şi în cele două
secțiuni ale Simpozionului au fost prezentate peste 40 de comunicări ştiințifice, care au
îmbrățişat un evantai larg de aspecte ale relațiilor îndelungate şi complexe dintre
români şi turci. Din păcate, nu toți participanții au putut să se încadreze în limitele de
timp stricte ale proiectului de cercetare sus-menționat şi să ne trimită la vreme lucrările
lor “cu bun de tipar”, pentru a fi incluse în cuprinsul acestui volum.
De fapt, acest Simpozion se integrează în seria acțiunilor ştiințifice cu tematică
asemănătoare, care au fost organizate în Constanța, Bucureşti şi în străinătate, încă din
anul 1994, întruniri ştiințifice menite cunoaşterii adevăratelor dimensiuni ale
legăturilor istorice dintre români şi turco-tătari. Moştenirea istorică turcică în Dobrogea
şi, prin extensie, în România şi Balcani reprezintă astăzi o problemă nu numai
ştiințifico-culturală, ci şi una politico-diplomatică şi chiar economică. Moştenirea lăsată
de popoarele turcice, care s-au perindat sau au dominat în această arie geografică timp
de peste 1500 de ani, constituie o avuție cu valoare nu numai istorică şi culturală, ci şi
religioasă, morală, politică, economic şi chiar militară. De modul în care această
moştenire este înțeleasă şi valorificată, depinde mult modul în care pot fi gestionate
problemele de astăzi ale Balcanilor.
Totodată, având în vedere interesul tot mai crescut al lumii occidentale şi nu
numai față de evoluțiile actuale din lumea turco-islamică, manifestările ştiințifice de
acest gen sunt în măsură să pună în evidență experiența istorică şi expertiza ştiințifică
românească în materie, care pot fi utile Uniunii Europene în promovarea relațiilor sale
cu această lume extinsă, aflată în plină dezvoltare. Este şi motivul care ne încurajează să
perseverăm pe această cale, proiectând într-un viitor apropiat organizarea unei noi
întruniri ştiințifice cu o temă asemănătoare, dar gândită ca o acțiune periodică (din doi
în doi ani) şi la dimensiunile României şi chiar ale întregii regiuni balcanice.
Tasin GEMIL
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DESPRE MOŞTENIREA CULTURAL Ă TURCĂ
ÎN DOBROGE A
(unele reflecţii)

Mustafa Ali MEHMET
După cum se ştie, de-a lungul istoriei, spațiul dintre vestul Mării Negre şi
fluviul Dunărea, cunoscut sub denumirea de Dobrogea, reprezentând un adevărat
coridor de trecere pentru diverse popoare, era definit şi ca: „Via gentium” în sensul
de: „Calea ginților”. Printre aceste seminții un loc important ocupau, fără îndoială,
şi „popoarele turanice”, care, pornind din adâncurile Asiei , veneau, în valuri, în
Europa acelor vremuri, timp de secole, unele prin nordul Mării Negre, iar altele
prin sudul acestei mări, cum au fost, de pildă, mai târziu, turcii-selciukizi sau turciiotomani. În acest proces de deplasare, de secole, Balcanii, incluzând aici şi Dobrogea,
deveneau locul de suprapunere a diferitelor straturi de populații turanice, dintre
care, unele se retrăgeau, cu timpul, iar altele, rămânând pe aceste meleaguri, se
amestecau cu populațiile locale, intrând treptat în componența lor.
Unele dintre aceste comunități migratoare dispăreau fără să lase urme mai
mult sau mai puțin vizibile, în timp ce altele rămâneau în istorie tocmai prin arsenalul
lor de valori materiale sau spirituale printre popoarele în care se dizolvau.
Desigur, poporul român, de asemenea, nu putea să rămână în afara acestui
proces, care începuse să se manifeste încă înainte de formarea lui ca entitate de sine
stătătoare, dar va continua şi după constituirea unor organisme politice proprii,
mergând chiar şi până la realizarea statului român independent (1877/78).
Într-adevăr, marele om de stat, Mustafa Kemal Atatürk, care cunoştea foarte
bine trecutul popoarelor balcanice, ajunsese la convingerea că, orice s-ar spune „nu
trebuie uitat faptul că ele au rude de origini apropiate, care au venit din Asia
Centrală”, întrucât, după opinia sa, „grupurile de populații care, venind, timp de
mii de ani, unele după altele, ca valurile mării, prin nordul şi prin sudul Mării
Negre, s-au aşezat în Balcani, deşi purtau nume diferite, în realitate nu erau altceva
decât frați, care ieşeau din acelaşi leagăn şi prin venele cărora circula acelaşi sânge”
(Atatürk’ ten Düşünceler, p. 126).
Fără îndoială, Atatürk se referea atât la “Turcii vechi” (huni, avari, pecenegi,
cumani şi la alte popoare turco-mongole), care ajunseseră până aici în secolele VXIV, cât şi la turcii-selciukizi şi la turcii-otomani de mai târziu, aceştia din urmă
venind din Anatolia, prin sudul Mării Negre.
Aproape fiecare dintre aceste popoare lăsa în aceste zone urme mai mult sau
mai puțin vizibile, iar unele dintre valorile lor materiale sau spirituale, rezistând
tuturor intemperiilor vremurilor, aveau să ajungă chiar şi până în zilele noastre,
după cum vom vedea mai departe.
Luând în considerare adevărul istoric precum că unde se află turcii, acolo
9

M us t a f a Al i M e hm et

dăinuie, într-un fel sau altul, şi limba dar şi cultura lor, noi, ca ultimii urmaşi ai
generațiilor care s-au succedat pe aceste meleaguri, avem datoria de a stabili, nu
numai evoluția istoriei strămoşilor noştri, dar şi obligația de a determina, pe cât
posibil, şi valorile materiale sau spirituale cu care veniseră până aici şi pe care le-au
lăsat moştenire generațiilor următoare.
Dacă ne referim la popoarele cunoscute în istorie sub denumirea de “Turcii
vechi”, Balcanii, dar şi teritoriile locuite azi de poporul român, fuseseră vizitate,
fără să mergem mai adânc în trecut, începând cu hunii lui Atilla (sec. V), de numeroase
grupuri turanice, cum erau: avarii, pecenegii, cumanii şi alte comunități turcomongole (până în sec. XIV), fiecare lăsând urme mai mult sau mai puțin evidente,
în procesul dizolvării celor rămaşi pe aceste meleaguri printre populațiile locale, în
curs de formare ca entități de sine stătătoare, printre care şi poporul român.
Trebuie să recunoaştem faptul că istoria propriu-zisă a acestor popoare
turanice se află încă ascunsă în izvoarele bizantine din acele vremuri, cuprinzând
aproape întregul fenomen al deplasării lor din adâncurile Asiei şi până în Balcani,
ceea ce reprezintă aproape o mie de ani, dacă nu şi mai bine.
În realitate, era vorba de soarta a sute de mii sau chiar a milioane de oameni,
care, punându-şi familiile lor în mijloacele rudimentare de transport de atunci,
erau nevoite să pornească în căutare de locuri mai bune de trai, ajungând până în
Balcani, aici fiind inclusă şi Dobrogea acelor vremuri. Desigur, noi nu dispunem de
specialişti care să investigheze izvoarele bizantine în original, dar bizantiniştii
români, pentru a scrie istoria poporului român, s-au străduit să traducă în limba
română o mare parte din aceste izvoare, alcătuind chiar şi mai multe volume sub
titlul Fontes Historiae Daco-Romanae, pe care le putem consulta şi noi, în vederea
reconstituirii trecutului strămoşilor noştri mai îndepărtați, inclusiv moştenirile lor
culturale, oricare ar fi fost acestea. S-ar putea să avem şi unele surprize față de ceea
ce cunoaştem astăzi despre trecutul strămoşilor noştri, mai apropiați sau mai
îndepărtați, incluzând aici şi valorile lor materiale sau spirituale.
Este adevărat faptul că în ultima sinteză a istoriei poporului român, sub
titlul Istoria Românilor, în mai multe volume (Ed. 2001), unele aspecte din prezența
popoarelor turanice pe aceste meleaguri au fost analizate mai pe larg față de alte
sinteze, dar aceste informații par insuficiente pentru reconstituirea trecutului
strămoşilor noştri, în ansamblul lor.
De altfel, cu prilejul unui Congres internaţional de istorie, organizat în Turcia,
prezentasem o comunicare sub titlul: Prezenţa turcilor în ultima sinteză a istoriei
poporului român, luând în discuție primele patru volume (de la începuturi şi până la
sfârşitul veacului al XVI-lea), cu intenția de a prezenta volumele următoare (V-X) cu
alt prilej. Fără îndoială, din acest punct de vedere, izvoarele bizantine la care ne
referim aici cuprind informații mult mai ample şi mult mai detaliate, demne de
luat în considerare.
Într-adevăr, din izvoarele bizantine aflăm, de fapt, cine erau “Turcii vechi”,
cum ajungeau în aceste zone, ce roluri jucau pe aici, bizantinii înşişi numindu-i, pe
lângă numele lor proprii (huni, avari, pecenegi, cumani, etc.), şi şciți, dar mai ales
huni sau chiar turci, ceea ce definea, în fond, trăsăturile lor fundamentale, dar şi
caracterul valorilor pe care le purtau cu ei în deplasările lor dintr-un loc în altul.
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Este suficient să ne referim la zecile sau sutele de toponime, hidronime sau
antroponime, ca şi la alte vestigii, care dăinuie şi astăzi în Balcani, inclusiv în
Dobrogea, în timp ce lucrarea alcătuită pe la începutul veacului al XIV-lea, cunoscută
sub denumirea de Codex Cumanicus, simbolizează evoluția limbii turce propriuzise, capabilă să exprime cele mai sensibile sentimente umane sau alte valori
spirituale, inclusiv culturale. Este suficient să amintim de proverbul: Kara haber tez
varır (Vestea rea ajunge repede), care, într-un fel sau altul, se foloseşte şi astăzi.
Fără să mai insistăm asupra acestei perioade mai îndepărtate, am putea-o
numi “Perioada Turcilor vechi în Balcani” sau “Perioada preislamică”, având în
vedere diferitele convingeri religioase cu care veneau aceste grupuri turanice în
Balcani, inclusiv în teritoriile româneşti de astăzi, printre care, fără îndoială,
Şamanismul ocupa un loc important.
Cuprinzând o perioadă destul de îndelungată (sec. V-XIV), putem vorbi de
prezența elementului turanic pe aceste meleaguri în întregul proces al formării
popoarelor balcanice, dar şi al poporului român, ca entități de sine stătătoare,
multe dintre ele lăsând aici şi întregul lor arsenal de valori materiale sau spirituale.
Dar, încă nu se şterseseră urmele “Turcilor vechi” din aceste zone; începând din a
doua jumătate a veacului al XIII-lea asistăm, de astă dată, la prezența unor grupuri
turce, de factură musulmană, care veneau din Anatolia, prin sudul Mării Negre,
pentru a se aşeza peste straturile celor ajunşi până aici înaintea lor, prin nordul
Mării Negre. În felul acesta, în Balcani, dar şi în Dobrogea, se puneau bazele unei
noi perioade, care poate fi definită ca “Perioada turco-musulmană”, atât prin
trăsăturile sale fundamentale, cât şi prin durata ei, dar mai ales prin intensitatea
valorilor culturale lăsate pe aceste meleaguri, dintre care unele dăinuie şi astăzi.
După cum se ştie, această perioadă a fost deschisă de un important grup de
turci-selciukizi, musulmani, care, fugind din Anatolia, din fața mongolilor, fusese
aşezat de împăratul bizantin Mihail al VIII-lea, prin anii 1262-1264, în Dobrogea, în
zona Babadagului, sub conducerea prințului selciukid Izzeddin Keykavuz şi a
vestitului Derviş-erou, cunoscut sub numele de Sarı-Saltuk-Baba, punând aici,
pentru prima oară, bazele elementelor turco-islamice propriu-zise. În realitate,
activitatea lui Sarı-Saltuk avea să se întindă pe un spațiu destul de vast, începând
din Crimeea şi până în Balcani, unde nu se pierduseră încă urmele vechilor
comunități turanice şi peste care îşi întinsese, de astădată, stăpânirea sa Hoarda de
Aur, aducând cu ea şi alte elemente turanice. Se presupune că tocmai grupul turcoselciukid a jucat un rol important şi în islamizarea populațiilor din interiorul
Hoardei de Aur în ansamblul lor. După cum se ştie, chiar şi unul dintre prinții
Hoardei de Aur, cu numele de Nogay care îşi întinsese stăpânirea şi prin aceste
zone, adoptase Islamul în 1265, deci în prezența turcilor selciukizi pe aceste
meleaguri, el începând să militeze pentru cauza musulmană, în general, ca şi Hanii
Hoardei de Aur.
De altfel, peregrinările lui Sarı-Saltuk-Baba în întregul spațiu balcanic şi
chiar dincolo de acesta, au fost adunate într-o lucrare intitulată: Saltukname (Cartea
despre Saltuk), reprezentând o adevărată epopee, presărată cu o serie de elemente
semi-legendare şi chiar supranaturale.
Este adevărat şi faptul că, după dispariția lui Nogay (1299) şi după moartea
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Dervişului Sarı-Saltuk-Baba în jurul anului 1300 (mormântul acestuia aflându-se
încă, sub forma unei Türbe, în oraşul care îi poartă numele (Baba + dag înseamnă
„pădurea lui Baba”), o parte din populația turco-selciukidă s-a întors în Anatolia,
iar cei rămaşi în locurile lor, sub presiunea călugărilor bizantini, au fost nevoiți să
adopte religia creştin-ortodoxă, formându-se astfel, treptat, pe aceste meleaguri, o
comunitate de religie ortodoxă, dar vorbitoare de limbă turcă (din amestecul
resturilor turanice din trecut cu turcii-selciukizi, veniți ulterior) sub denumirea de
Gagauzi, cel mai plauzibil, după numele prințului Keykavuz, care în izvoarele
bizantine apare şi sub denumirea de Kaykauz. O mare parte a acestei comunități se
află şi astăzi în sudul Republicii Moldova, în timp ce unele grupuri încearcă să
supraviețuiască prin nord-vestul Bulgariei din zilele noastre.
Dar, nu mult după episodul Keykavuz-Sarı-Saltuk, o dată cu stabilirea
treptată a turcilor otomani în Balcani, pe la jumătatea veacului al XIV-lea, Dobrogea, de
asemenea, începe să devină locul de atracție pentru turcii-musulmani, reprezentați de
astă dată de otomani, a căror dominație se va întinde peste mai multe veacuri,
transformând treptat Dobrogea, ca şi întregul spațiul balcanic, într-o adevărată
oglindă a Anatoliei, prin valorile materiale sau spirituale, unele aduse din Orient,
iar altele create aici, pe măsura creşterii numărului populației turco-musulmane pe
aceste meleaguri.
Într-adevăr, era vorba de tot ceea ce însemna: Moschei sau medrese-le, tekke-le
sau zaviye-le, hanuri sau hamamuri (băi), poduri sau cişmele, diferite categorii de
ordine religioase numite Tarikat sau alte valori materiale şi spirituale, dintre care
unele aveau să ajungă până în zilele noastre, cu perspective de a dăinui şi mai departe.
Desigur, noi nu avem la îndemâna noastră suficiente date pentru reconstituirea
valorilor respective, din acele vremuri, dar am putea face unele evaluări după
informațiile lăsate de Evliya Celebi, care, mai ales în a doua jumătate a veacului al
XVII-lea, avusese prilejul de a călători prin Dobrogea, în lung şi în lat, de mai
multe ori, aşa cum rezultă din vasta sa operă numită Seyahatname (Carte de călătorii),
în zece volume. Chiar şi o simplă comparație între cele relatate de Evliya Celebi şi
ceea ce avem astăzi, ca moşteniri seculare, în mâinile noastre, poate ajuta la
aprecierea valorilor pierdute în această perioadă.
Într-adevăr, după dezastrul din fața Vienei, în anul 1683, Imperiul Otoman,
intrând într-un proces de decădere ireversibilă, liniştea de până atunci din
Rumelia, în general, încluzând aici şi Balcanii, dar şi Dobrogea, va fi tulburată din
ce în ce mai profund, devenind tot mai vulnerabilă chiar şi prin ocupații
vremelnice sau definitive de către armatele străine, ceea ce ducea şi la pierderea
unor valori specifice lumii turco-musulmane.
În realitate, după Evliya Celebi, în Dobrogea, dar nici în Balcani, în general,
nu s-au putut forma cărturari de talia unui Ahmed Yesevi sau Mevlâna, nici un al
doilea Hagi-Bektaş-Veli sau Yunus Emre, dar ideile acestora şi-au găsit
exprimarea, într-un fel sau altul, tocmai prin cei care veneau cu ele pe aceste
meleaguri, unde mulți îşi găseau chiar şi sfârşitul, într-un fel sau altul. Pe atunci, ca
şi în toată perioada otomană, Dobrogea făcea parte integrantă din ansamblul
Balcanilor, valorile culturale de aici, de asemenea, formând un tot unitar în cadrul
lumii turco-musulmane, în general, fie că era vorba de limbă sau de religie, fie de
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alte valori care se transmiteau din generație în generație.
Dar, ca şi în cazul altor comunități turco-musulmane din Balcani, o dată cu
integrarea nordului Dobrogei la România (jud. Tulcea şi Constanța), în urma
Războiului ruso-turc din anii 1877/78, prin Congresul de pace de la Berlin (1878),
comunitatea turco-musulmană de aici, de asemenea, s-a rupt de restul lumii turcomusulmane din Balcani, pomenindu-se, de astă dată, din poziția de „hegemonie”,
de până atunci, în statut de „minoritate”, în interiorul hotarelor politice ale unui
stat cu altă limbă şi religie, cu altă cultură şi cu alte tradiții, care se numea România.
Tocmai o astfel de schimbare de statut avea să reprezinte o grea lovitură nu
numai pentru crearea de noi valori materiale sau spirituale, dar şi pentru menținea
celor moştenite până atunci, în timp ce fenomenul „emigrării”, declanşat încă de
multă vreme, avea să continue şi cu mai multă intensitate, din diverse motive,
asupra cărora nu este cazul să insistăm aici, deşi Statul român oferea toate
garanțiile pentru continuarea vieții acestei comunități ca şi mai înainte.
Între timp, anumite evenimente politice şi militare aveau să vină în favoarea
comunității turco-musulmane din nordul Dobrogei. Într-adevăr, în urma
Războaielor Balcanice (1912-1913), România avea să dobândească şi Dobrogea de
Sud, numită şi „Cadrilater” (respectiv județele Durostor şi Caliacra), unde majoritatea
covârşitoare a populației era formată tocmai din elementul turco-musulman, ceea
ce avea să aducă un suflu nou şi în activitatea generală a întregii noastre comunități
din ansamblul Dobrogei acelor vremuri. Acest lucru se va reflecta mai cu seamă în
paginile presei de limbă turcă din România, care se dezvoltă treptat, îndeosebi
între cele Două Războaie Mondiale, ceea ce poate constitui obiectul unor cercetări
speciale, fie într-un domeniu sau altul, fie luând în discuție fiecare ziar în parte.
De altfel, pentru a scoate din anonimat aceste ziare turceşti, eu m-am
străduit să le identific sub titlul: „Presa turcă din România (1878-1940)”, subliniind
totodată şi preocupările fundamentale ale comunității noastre în cele mai variate
domenii, inclusiv în domeniul moştenirii culturale, al tradițiilor specifice, ca şi în
privința perspectivelor lor în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat ş.a.m.d.
O îngrijorare deosebită se manifesta, încă de pe atunci, îndeosebi în legătură
cu creşterea influenței limbii, culturii şi obiceiurilor româneşti asupra valorilor
specifice ale comunității turco-musulmane din Dobrogea, supuse treptat unor
alterări față de trecut, pe lângă efectele unor căsătorii mixte, care erau luate în
considerare încă din acele vremuri. Într-adevăr, dacă în perioada otomană, limba şi
cultura turcă sau chiar „modul de viață otoman”, în ansamblul său, acționau
asupra limbii şi culturii române, în general, ca şi în Balcani, limba turcă, de
asemenea, îndeplinind rolul de limbă de comunicare în întregul spațiu balcanic, de
astă dată, pe măsură ce comunitatea turco-musulmană din Rumelia era divizată, în
grupuri mai mici sau mai mari, în hotarele politice ale unor state care se creau aici,
treptat, în aceeaşi măsură şi efectele unor influențe începeau să se manifeste în sens
invers. Un astfel de fenomen se observă şi în cazul raporturilor dintre poporul
român, majoritar, şi comunitatea turco-musulmană din Dobrogea acelor vremuri,
despărțită de ansamblul lumii turco-islamice, în general, iar civilizația modernă, la
rândul ei, prin toate mijloacele sale, de asemenea, acționa, în mod natural, tot în
favoarea majorității. Nici astfel de îngrijorări nu lipseau din paginile ziarelor la
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care ne-am referit mai înainte.
Lucrarea referitoare la istoria presei turceşti din România fiind redactată în
limba maternă (turcă) sub titlul Romanya’ da Türk Basın Tarihi, sper ca ea să vadă, în
cel mai scurt timp, lumina tiparului, în interesul întregii noastre comunități,
inclusiv în privința moştenirii noastre culturale, din generație în generație.
De altfel, perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă, de fapt,
manifestarea cea mai rodnică a culturii turce în Dobrogea, sub cele mai variate
aspecte, având ca principale centre Constanța, Bazargic, Silistra sau Medgidia ş.a.,
unde existau şi anumite focare de cultură sub numele de Medrese-le, în sensul de
„Seminarii musulmane” sau sub alte denumiri.
După cum se ştie, dintre aceste instituții de cultură un rol deosebit de
important avea să joace „Seminarul din Babadag”, cunoscut sub denumirea de
„Seminarul lui Gazı-Ali Paşa” (Gazı Ali Paşa Medresesi), care funcționa aici încă din
prima jumătate a veacului al XVII-lea, alături de „Moscheia din Babadag”, purtând
tot numele aceluiaşi paşă.
Despre Gazı Ali Paşa s-au spus tot felul de poveşti, unii declarând că ar fi
participat şi la Asediul Vienei din anul 1683, deşi pe piatra lui de mormânt din
Mausoleul de lângă Moscheie scria că decedase în anul Hegirei: 1029 (1621). Din
Cronica lui Karacelebi-zade Abdulaziz Efendi aflăm că, în realitate, el se numea
Madjaroglu-Ali paşa, iar prin anul 1610 se afla în această zonă ca Beilerbei de
Oceakov (Ozo sau Silistra), tot atunci punând şi bazele instituțiilor de binefacere la
care ne-am referit mai sus. Acest paşă era, deci, fiul unui maghiar care adoptase
religia musulmană, dacă dăm crezare istoricului turc Karacelebi-zade. De altfel,
aceasta pare să fie varianta cea mai sigură despre istoricul construirii Moscheiei
Gazı Ali Paşa din Babadag, în anul 1610, precum şi despre fondarea Seminarului
care îi va purta numele timp de câteva secole, respectiv, până în anul 1901, când va
fi transferat din Babadag în oraşul Medgidia, din centrul Dobrogei, sub denumirea
de „Seminarul Musulman din Medgidia” (Mecidiye Muslüman Medresesi), până la
lichidare în anul 1965. Dacă până în anul 1904, cursurile acestui Seminar erau de
numai patru clase, ulterior, trecându-se la opt clase, nivelul de pregătire al
absolvenților, de asemenea, se va ridica în aceeaşi măsură, formându-se astfel în
Dobrogea o categorie de intelectuali, care puteau să satisfacă nevoile întregii
comunități turco-musulmane de aici, pe lângă cei care se întorceau de la studii din
Istanbul sau din alte centre culturale din Orientul islamic. Este vorba atât de
învățământul în limba maternă, cât şi de servicii religioase, dar tot de aici
proveneau şi reprezentanții cultului musulman, numiți Muftii, precum şi asistenții
judecătoreşti, continuatorii vechilor „Cadii” (Kadi) de pe vremea stăpânirii
otomane. De remarcat este şi faptul că în toată această perioadă, dintre cele două
războaie mondiale, intensificarea treptată a legăturilor cu tânăra Republică Turcia,
sub cele mai diverse aspecte, pe măsura introducerii „Reformelor kemaliste” în
rândurile comunității noastre din Dobrogea, paralel cu lumea turcă, în general, şi
această comunitate făcea noi paşi pe drumul modernizării, la care, pe lângă
măsurile luate de Statul român, contribuiau şi tinerii intelectuali dornici de a
sprijini progresul comunității în care trăiau şi pe care o reprezentau într-un fel sau
altul. Astfel de eforturi, de asemenea, erau reflectate în coloanele ziarelor de limbă
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turcă, din vremurile respective, aici incluzându-se şi diferitele fenomene de
cultură, în sensul larg al cuvântului.
Dar, în toamna anului 1940, prin cedarea Dobrogei de Sud (Cadrilater)
Bulgariei, populația turco-musulmană din România avea să primească o grea
lovitură, numărul ei reducându-se din nou la cele două județe din nordul acestei
provincii (jud. Tulcea şi Constanța), în timp ce „emigrația”, de asemenea, continua
ca şi mai înainte, iar aşezarea regimului „comunist”, după cel de-al Doilea Război
Mondial şi pe teritoriul României avea să aducă această comunitate, minoritară, în
cei aproape 50 de ani de dictatură, la marginea prăpastiei.
Nu putem uita de dispariția, prin temnițele comuniste, a zecilor de intelectuali
din rândurile comunității noastre, purtători sau creatori de cultură, printre ei
aflându-se şi profesori de-ai noştri, de la care am învățat carte, ce înseamnă limba
maternă şi istoria poporului căruia aparții, dar şi cultură şi tradiții specifice etc.
Într-adevăr, spre deosebire de celelalte comunități, comunitatea turcă din
România a fost supusă nor presiuni psihologice sau de altă natură mai cu seamnă
în perioada „Războiului Rece”, o vreme fiind închise chiar şi şcolile elementare,
ceea ce punea tinerii să se mulțumească doar cu limba şi cultura transmise de părinții
şi bunicii lor, cu toții fiind supuşi dispariției de pe scena istoriei. Dacă ulterior, prin
anii 1970, au fost alcătuite nişte manuale şcolare, câte unul pentru fiecare clasă,
aplicarea, de astă dată, a sistemului de învățământ, în limba maternă, de 2-3 ore la
sfârşit de săptămână, nu putea asigura însuşirea limbii materne în limitele
cerințelor epocii în care trăim.
De alte mijloace de răspândire a limbii şi culturii turce, cum ar fi ziare,
reviste etc., nici nu se putea vorbi, ele fiind date uitării, în timp ce, prin mediile
oficiale, minoritatea turcă din Dobrogea, deşi avea un trecut de peste 1500 de ani,
se pierdea în formula devenită clasică: „Maghiari, germani şi alții”.
Dar, ca şi în alte împrejurări dificile ale istoriei, şi de astă dată, „Revoluția
din anul 1989”, odată cu poporul român însuşi, avea să aducă şi minorităților din
România un nou suflu de regenerare, de care beneficiază şi comunitatea turcomusulmană.
Am convingerea că, pe lângă sprijinul permanent al autorităților române,
locale sau centrale, viitorul nostru pe acest pământ ospitalier depinde de noi
înşine, de felul cum vom şti să ne organizăm şi să ne desfăşurăm activitatea de zi
cu zi pentru cultivarea limbii şi religiei noastre specifice, a culturii şi tradițiilor
moştenite de la părinții şi bunicii noştri, precum şi de capacitatea noastră de a le
transmite urmaşilor noştri, într-un fel sau altul. Pentru acestea avem însă nevoie de
unitate şi de voință comună, de a ne apropia tot mai mult de lumea turcă, în
general, având drept călăuză Republica Turcia, garanția dăinuirii noastre pe aceste
meleaguri şi în viitor, cu limba şi cu valorile noastre, moştenite de la strămoşii
noştri din generație în generație.
În încheiere, nu aş vrea să mai insist asupra perioadei pe care o trăim astăzi,
aceasta urmând să fie analizată, sub diverse aspecte, în comunicările care vor fi
prezentate cu prilejul Simpozionului de față.
Ceea ce vreau să remarc aici se referă la cu totul altceva: dacă înaintaşii
noştri au transmis, din generație în generație, drept moştenire, unele valori mai
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mult sau mai puțin importante, în schimb, ei n-au reuşit sau nu s-au gândit să ne
lase propriile lor istorii scrise, iar ceea ce încercăm noi să facem astăzi nu răspunde
exigențelor epocii moderne, o serie de aspecte ale trecutului strămoşilor noştri pe
aceste meleaguri aflându-se încă în diverse relatări, disparate, sau în arhivele
istorice propriu-zise.
De altfel, într-o comunicare prezentată cu prilejul unui Simpozion organizat
aici, la Constanța, acum câțiva ani, am încercat să exprim, într-un anume fel,
sentimentele noastre de recunoştință față de înaintaşii noştri, cărora le datorăm, de
fapt, prezența noastră şi astăzi pe acest pământ, de secole, cu toate valorile noastre
de limbă şi de cultură, de apartenență la lumea Islamului, ca şi de tradiții specifice
etc., chiar dacă asistăm la slăbirea lor treptată, dacă nu şi la dispariția unora dintre
ele sub presiunea civilizației moderne. Şi globalizarea, de asemenea, va acționa în
defavoarea comunităților mici.
Dacă ar fi să ne întrebăm cu privire la una dintre moştenirile cele mai
importante din trecutul Dobrogei, am răspunde astfel:
După cum se ştie, de-a lungul stăpânirii otomane, de sute de ani, pe aceste
meleaguri, pe lângă comunitatea turco-musulmană propriu-zisă şi autohtoni, s-au
aşezat, treptat, şi o serie de elemente de alte etnii şi de alte confesiuni, care au
învățat, cu timpul, să respecte unele pe altele şi să conviețuiască într-o armonie
demnă de luat în seamă. O astfel de conviețuire, multietnică şi pluriconfesională,
avea să continuie şi după încorporarea Dobrogei la România, transformând această
provincie într-un adevărat „Muzeu în aer liber” şi într-un „Model de conviețuire”,
dincolo de hotarele României, chiar şi pentru Europa întreagă, dacă nu şi pentru
restul lumii, în general.
Pentru astfel de considerente, dar şi pentru altele, credem că a sosit
momentul, dacă nu este deja prea târziu, să trecem la o nouă evaluare a trecutului
comunităților turce care s-au succedat în Dobrogea, de-a lungul vremurilor, pentru
ca urmaşii noştri să cunoască tot mai bine cine anume au fost, în realitate, strămoşii
lor. Căci, aşa cum spunea Atatürk, „copiii turci, cu cât vor cunoaşte mai bine
strămoşii lor, cu atât vor găsi în ei putere pentru a săvârşi fapte şi mai mari”.
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UN P ROBLEMA DI IDE NTITÀ POLITICA:
LE CONFEDERAZIONI NOMADICHE AUT OCTONE
DELL’ATTUALE DOBRUGIA DURANTE
LA GRANDE GUERRA TRA GÖKT ÜRK E AVARI

Giuseppe COSSUTO
Abstract: After the fall of Attilan confederation (453 a.C.), the nomadic tribes that were under his
control still represented the most advanced an powerful group of “nomadic” peoples in Eurasia. With the
emergence of the Göktürk Empire (end of VI century a.C.) and the “global eurasiatic war” amongst this
new political power and the confederations of Juan-juan and Ephtalites that involved the entire Eurasia, the
autochthonous confederations had some important historical events that changed their political status, but,
may be, there are some evidences that they were able to conserve the memory of their difference from the noautochthonous clans.
In this paper are shown some of this evidence and, mainly, a “nomadic medieval native evidence”:
the “scythian alphabet” of Aethicus Hister.

Dopo la disgregazione della confederatione di Attila (453 d.C.), le tribù
nomadiche che erano sotto il suo controllo rappresentavano ancora il gruppo più
potente e geograficamente avanzato verso occidente dei “popoli delle steppe”.1
Con l'emersione dell'impero dei Turchi Celesti (Göktürk) (fine del VI secolo d.C.) e
la “guerra globale eurasiatica” tra questa nuova potenza politica e le confederationi
dei Juan-juan e degli Eftaliti che coinvolse l'intera Eurasia, le confederazioni
autoctone dell'Europa orientale subirono alcuni avvenimenti che cambiarono il
loro stato politico.
Da un'importante testimonianza di Giordane (seconda metà del VI sec. d.C.),
storico di lingua latina e di stirpe "scita" (era nipote per via paterna di un segretario
del dux alanorum Candac) sappiamo che il territorio avito degli Unni di Attila è una
parte della Scizia danubiana da loro stessi chiamata Hunnivar, (così nel testo latino)
e che era corrispondente grossomodo, all'area del Delta del Danubio-Dnepr, la quale,
oggigiorno, si trova compresa in buona parte nella regione storico-geografica della
Dobrugia.2
Per la definizione di “popolo delle steppe”, vedi René Grousset, L'empire des steppes: Attila, Genghis
Khan, Tamerlan, Paris, 1938.
2 Jordanes, Storia dei Goti (a cura di E. Bartolini), TEA, Milano 1991, V. 52. Per un recente
inquadramento sui popoli delle steppe in Europa, in special modo nell'area danubiana e del Mar
Nero si veda Tasin Gemil, “Osmanlı Öncesi Romanya Topraklarında Türk Varlığı [La presenza
turca sul territorio rumeno prima degli Ottomani]”, in Tasin Gemil e Nagy Pienaru (coord.),
Moştenirea Istorică a tătarilor, II, Ed. Academiei Române, Bucarest, 2012, p. 27-32.
1
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Nella lotta di successione dopo la morte del grande condottiero (406-453
d.C.), troviamo il grosso delle tribù unne abbastanza compatte e ancora bene
insediate nello Hunnivar, mentre altri gruppi si sedentarizzano ed addirittura
discendenti diretti di Attila, come Mundus e suo figlio Maurizio, che combatteranno
anche contro i loro parenti unni, perdono la propria identità culturale e si romanizzano.3
Gli Unni dello Hunnivar rivendicavano, considerandola loro appannaggio,
già dal 454 d.C., con scarso successo, la vastissima area comprendente l'attuale
Transilvania, la zona di Sirmio a sud fino a ben oltre il Danubio e buona parte
dell'area carpatica occidentale a loro tolta dai Gepidi, un popolo germanico della
confederazione di Attila, dopo la battaglia del fiume Nedao (forse il Tibisco o il
Danubio stesso) del 454. Quest'area, corrispondente alla Pannonia Secunda era stata
concessa da Ezio, come intermediario imperiale, allo zio di Attila, Ruga, nel 433 d.C..4
Il quadro umano delle steppe occidentali quindi, dopo la morte di Attila, è
un formicolio di popolazioni di diverso tipo con differente attività economica che
cercano, ciascuna a suo modo, di trovare una stabilità politica nei propri rapporti
con le altre vicine. Quando non sono impegnate nella lotta per la supremazia, che
spesso coincide con la sopravvivenza, alcune tra loro riescono a concretizzarsi e a
sciamare in gran numero verso le terre bizantine, tanto che, agli inizi del VI secolo,
l'imperatore bizantino Anastasio I il Dicoro (431-518 d.C.) fece costruire il famoso
“lungo muro” di Costantinopoli, mentre Giustiniano (527-565 d.C.) fece addirittura
costruire tre linee difensive lungo il limes danubiano (ben descritte da Procopio di
Cesarea). Questo tipo di difesa di contenimento era spesso accompagnata dallo
spostamento massivo di popolazione “fidata”, prelevata da province diverse e ha il
suo equivalente tra i Sasanidi che edificarono linee difensive dotate di forti e
fortezze, tra le quali le più rappresentative si trovavano a Merv (attuale
Turkmenistan) sulla Via della Seta e a Samandar/Samander (che divenne poi la
capitale dei Khazari).
Giordane ci fornisce un quadro abbastanta attendibile della "Scizia" e delle
sue popolazioni nel VI secolo: all'estremo limite orientale della Scizia ci sono i Seri,
una popolazione centro-asiatica già nota ai tempi di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.).
Al limite occidentale vi sono i Germani e la Vistola. A nord l'Oceano; a meridione
la Persia, il Caucaso, il Mar Nero e il corso terminale del Danubio. Compresi in
questo spazio immenso, i popoli della Scizia sono, da occidente: i Gepidi, a nord
dei quali vi è la popolosa gente dei Vinidi (tra i quali sono compresi gli Sclavini
abitatori di foreste e paludi e i combattivi Anti, che occupano uno spazio immenso
comprendente anche tutto l'arco del Mar Nero). All'estremo settentrione, sulle
coste dell'Oceano, vi sono i Vidioari (un insieme di diverse genti), e gli Itemesti. A
sud di costoro vi sono gli Unni Agatziri e sotto costoro un nuovo castigo divino per
i Romani d'Oriente (e non solo per loro, dato che Teodorico il Grande li aveva
dovuti affrontare già nel 504 d.C. intorno all'importantissima città balcanica di
Su Mundus vedi breve biografia e bibliografia in Giuseppe Cossuto, Tracce “turche” in Europa
medioevale. I popoli delle steppe in Europa dalla comparsa degli Unni alla nascita della Turchia, Aracne,
Roma, 2009, p. 85 e ss.
4 Riguardo questo argomento vedi le fonti e la bibliografia in Giuseppe Cossuto, Europa e nomadi
guerrieri. Gli sciti, gli unni e altri popoli delle steppe alle origini dell'Europa, Chillemi, Roma, 2012, p. 54-64.
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Sirmio così come dovette fare Mundus): i Bulgari, che sono un elemento nuovo che
emerge tra i popoli delle steppe del Mar Nero.
Vi sono poi due confederazioni unne importanti, gli Utriguri (in più diretta
connessione con gli Unni di Attila) e i Kutriguri, oltre ad altre. Ma il quadro sarebbe
destinato a cambiare a cavallo della metà del secolo, grazie a degli sconvolgimenti
che ebbero inizio nei primi anni del VI secolo in Asia Centrale.
I "Bulgari", a volte, possono mettere in campo una potenza militare di
notevoli dimensioni, come nel 502, 535 e nel 539 d.C. quando riuscirono a spingersi
fino in Tracia, Mesia ed Illiria.5 La loro continuità con gli Unni, agli occhi degli
"occidentali", è ben chiara in un passaggio della Storia dei Longobardi del monaco
cassinese Paolo Diacono (720-799 d.C) quando applica chiaramente l'etnonimo
"Bulgari" a degli Unni che avrebbero attaccato in gran numero il capo longobardo
Agilmundo nei suoi accampamenti nel Norico (grossomodo la Bassa Austria) verso
la fine del IV secolo.6 Allo stesso modo di Paolo Diacono, anche il monaco e cronista
Giovanni di Antiochia (che operò a metà del VII secolo, nel periodo dell'imperatore
bizantino Eraclio) parla espressamente di "Bulgari" riguardo a degli avvenimenti
risalenti al 485 d.C..7
Durante i primi decenni del VI secolo, questi "bulgari" non sembrano avere
un progetto politico o una volontà d’insediamento stabile nei Balcani, almeno sotto
questo etnonimo.
Lo stesso etnonimo "bulgaro" proviene da una radice turca che indica i
"mescolati",8 e questo etnonimo, come altri, avrebbe potuto essere stato utilizzato
da diversi gruppi come etnonimo di nuova formazione di unione intertribale, dato
che le identificazioni sociali legate all'ascendenza, per i nomadi delle steppe, erano
abbastanza rigide. Due o più unità tribali creano ex-novo una nuova
confederazione e si danno un nome "originale" o che riprende una condizione data.
Sta di fatto che la presenza di Bulgari, ovvero gruppi nomadici guerrieri di
non chiara ascendenza (prima di concretizzarsi essi stessi), è attestata numerose
volte anche nei territori danubiani che prima facevano parte della confederazione
unna e potrebbero quindi essere “differenti” dai Pu-ku/bu-gu delle cronache cinesi,
ed è in questi Unni-bulgari danubiani che, quasi due secoli dopo, confluiranno i
Bulgari Onoguri (i “Dieci Ogur Mescolati”) di Kubrat, che certamente hanno più
relazioni con l’Europa orientale e con il Mar Nero che con l’Asia interna.
Tornando ai luoghi d'origine dei Bulgari originari, quelli che hanno il nome
confederativo che poi verrà adottato da molti altri, il loro territorio si trova nella
penisola crimeana e nel Caucaso settentrionale. Vi sono tra loro quindi, aliquote di
quegli unni attilani ritiratisi nell'area pontica dopo la disgregazione della loro
confederazione, oltre a varie altre tribù e genti, nomadi o di altra occupazione
Il problema dell'uso del termine “bulgaro” per queste primi periodi è abbastanza complesso in
quanto insigni studiosi hanno apposto l'etnonimo ad altri “unni”, non differenziandoli. Il raid del
539, ad esempio, potrebbe non essere stato compiuto da “bulgari”, ma da altri gruppi unnici.
6 Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, (a cura di B. Luiselli e A. Zanella), BUR, Milano, 2000, I, 16-17,
p. 171-173.
7 C. Muller, "Fragmenta Historicorum Graecorum", vol. IV, Paris, 1883, 535-622; V, 27-8.
8 “L’etymologie du nom «bulgare»”, I-II, Kelety Szemle, 2, (1903), p. 47-85.
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economica, aventi differenti origini. Le tribù conducono una vita tipicamente in
linea con l'economia dei nomadi delle steppe, conducendo gli armenti nelle steppe
in estate e piantando gli accampamenti dove il bestiame necessita di pascolo, per
poi d'inverno dirigersi verso il Mar Nero, come sottolinea Giordane. 9
Giordane menziona nell'area dei "bulgari originari" anche gli Agatziri che
erano stati il gruppo tribale di Ellak,10 figlio di Attila, morto nel 476 d.C., i quali
sono bellicosissimi, ignari d'agricoltura e, molto importante per stabilire il loro
grado nel complesso sistema gerarchico dei nomadi delle steppe "quae pecoribus et
venationibus victitat", ovvero non sono degli allevatori di cavalli, ma una tribù di
pastori di pecore, il che fa supporre che non detenessero il "quarto di nobiltà" (alla
morte di Ernak) per aspirare a un dominio legittimo sulle altre tribù. Un parallelo
illuminante si può trovare, a circa sei secoli e a migliaia di kilometri di distanza,
nella vicenda di Jamuka, fratello di sangue di Gengiz Khan, e guida di tribù di
pastori di pecore, aveva un ruolo sociale stabilito inferiore rispetto ai nomadi
allevatori di cavalli.11
Questa situazione si modificherà a partire dalla metà del VI secolo d.C.,
quando, come si è sopra accennato, nella remota Asia Centrale, ebbe luogo un
avvenimento fondamentale per la storia dell'intero continente eurasiatico e per i
popoli delle steppe in particolare: la nascita del Primo Impero Turco.12 Questo
avvenimento, in un tempo brevissimo, avrà ripercussioni anche sui popoli delle
steppe che da secoli vivevano nell'Europa centro-orientale e ne influenzerà in
maniera importante l'attività politica, spostando sui loro territori la guerra tra i
turchi e i loro nemici mortali, gli Avari.13
Degli Avari ne parla Prisco (ca. 420 - dopo il 471 d.C.) riferendosi ad un
avvenimento del 462-463 d.C.,14 poi non se ne hanno notizie almeno fino al 568
(ovvero cento anni dopo!) quando apparvero di nuovo nelle steppe occidentali. Prima
di questa data, coloro ai quali vengono solitamente accomunati politicamente, i
Juan-juan (o “Vermi Attorcigliati”)15 dominano tra il 407 ed il 552 d.C. una parte
Jordanes, Storia dei Goti (a cura di E. Bartolini), TEA, Milano 1991, V.
Cossuto, “Tracce turche..., p. 71 e ss.
11 Vedi per dettagli Giuseppe Cossuto, Gengiz Khan. La macchina da guerra delle steppe, Chillemi, 2009,
p. 23-24.
12 Patrizia Cannata, Profilo storico del primo impero turco: (metà VI-metà VII secolo), Istituto di studi
dell'India e dell'Asia orientale, Roma, 1981. Dettagli bibliografici in G. Cossuto, Tracce “turche”....
13 Sugli Avari, che pur hanno interessato le vicende dell’Europa centro-occidentale, gli studi sono
meno copiosi di quelli riguardanti gli Unni o i Bulgari. Per una sintesi attenta, che tiene presente il
problema delle fonti, cf. S. Szádeczky-Kardoss, The Avars, in The Cambridge History of Early Inner Asia:
From Earliest Times to the Rise of Mongols, ed. D. Sinor, Cambridge 1990, p. 106-225. La discussione
sulla “appartenenza etnica” degli Avari “europei” è illustrata, tra gli altri, da V. Minorsky, “The
Turkish dialect of the Khalaj”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 10, 1940-1942, p.
417-437, mentre sulla loro presenza nell’area danubiana e nella Scizia Minore Tasin Gemil,
“Osmanlı...”, cit., p. 29 e ss. e N. Iorga, Chestiunea Dunarii. Istoria Europei răsăritene în legătură cu această
chestiune Edizione aumentata, studio introduttivo e indice di V. Spinei, Iaşi 1998, p. 124 ss. Si veda W.
Pohl, Le origini etniche dell’Europa, Barbari e Romani tra antichità e medioevo, Roma 2000;
14 Excerpta de legationibus gentium ad Romanos, CSHB, XI, 1843, p. 139-228 e 156-158.
15 Sulla confederazione dei Juan-juan si veda Kradin, Nikolay. "From Tribal Confederation to
Empire: the Evolution of the Rouran Society", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol.
9
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dell’attuale Mongolia, hanno stabilito uno stato di non belligeranza perpetua con i
Cinesi (a parte qualche scontro) e, grazie alla loro fortissima coesione interna,
prosperano ai danni delle altre tribù nomadi e sui sedentari. Grazie anche al loro
rapporto con la Cina si sono potuti spingere verso occidente, fino al bacino del
Tarim e quindi controllano le vie carovaniere.16
Dominano anche un gruppo di genti, i Turchi (Türküt, Türüt, T’ü-küe) che
hanno come attività economica principale quella della metallurgia e dell’estrazione
dei metalli dalle miniere, il che li pone anche in uno spazio sociale e sacrale diverso
nel sistema dei popoli delle steppe, rispetto ai "semplici" guerrieri allevatori. C’è da
pensare che i Turchi mal sopportano il giogo Juan-juan, e che aspettano il momento
propizio per prendersi la propria rivincita contro i loro non certo teneri dominatori.
I Turchi “storici”, dopo aver sconfitto nel giro di pochi anni i Juan-juan, si
faranno chiamare Kök (Gök), ovvero “celesti” per sottolineare la propria origine
divina dalla lupa Ashina e dagli antichi Hsiung-nu (gli "Unni" dei cinesi), costituiranno
un impero delle steppe immenso e si dedicheranno, tra l’altro, a cercare di eliminare i
Juan-juan ed i loro clienti ed alleati, che fuggono sciamando in ogni direzione
possibile, tra le quali l’occidente.
In ogni punto della steppa compreso tra il Mar Nero e la Mongolia gruppi di
Juan-juan e di loro clienti ed alleati combattono per sopravvivere contro i Turchi,
che riescono a costruire una solidissima rete d’alleanze, anche con stati sedentari
tradizionalmente tra loro antagonisti, come l’impero bizantino e quello persiano.
Grazie all’alleanza con il Sasanide Cosroe I il Grande il turco Istemi (552-575)
riuscì ad annientare nel 557 d.C. gli Unni Eftaliti, i tradizionali alleati occidentali
dei Juan-juan.
Anche i disorganici frammenti degli Eftaliti sopravvissuti, quindi, si unirono
alla disordinata migrazione verso nord e verso occidente dei confederati Juan-juan
superstiti e si addensarono con questi nelle steppe a nord del Caucaso. A
strettissimo contatto, tra l'altro, con (e, soprattutto, quando si parla di nomadi
"nel") il territorio delle tribù della confederazione bulgara. Tramite l’intercessione
del capo alano Sarozius, che agisce per conto dell’avaro Kandich, alla fine dello
stesso anno questi gruppi consistenti di fuggiaschi chiedono ed ottengono
dall’imperatore bizantino Giustiniano un trattato di alleanza ed un pagamento in
oro e, secondo Menandro Protettore, anche le regioni della Pannonia Seconda
comprese tra la Sava e la Drava. Questo episodio farebbe quindi supporre una
conoscenza, se non una trasmissione, della vicenda degli Unni di Attila, presso
questi altri nomadi i quali, probabilmente, avevano inglobato delle genti nei quali
il ricordo degli antichi splendori attilani era ancora vivo.
Gli Avari propongono di assoggettare le varie confederazioni e tribù
limitanee all’impero tra le quali Sabiri, Utiguri e Saraguri, alcune delle quali di
discendenza unna attilana.
I Bizantini accettano e pagano, e gli Avaro-eftaliti con varie altre tribù dietro
(tra le quali i Kutriguri) si dedicano con ardore allo sterminio dei nemici dell’impero
58, 2 (2005), p. 149-169.
16 P. Cannata, op. cit., p. 19 e ss.; Cossuto, Tracce..., p. 94 e ss.; Tasin Gemil, “Osmanlı...”, p. 29 e ss.
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che, oltretutto, sbarrano loro la strada verso le frontiere dirette con gli stati
sedentari e impediscono la fuga dagli inseguitori turchi.
Questa grandiosa orda in fuga si concretizza intorno ad una di quelle grandi
figure tipiche di condottiero delle steppe: Bayan (Bayan ha anche il senso di
“potente, ricco”). Costui, succeduto a Kandich, fuggendo di vittoria in vittoria, nel
562 riesce a portare gli Avari (cioè questa confederazione tallonata dai Turchi
formata dai Juan-juan, dagli Eftaliti e da varie altre tribù oramai senza terra) fino al
Basso Danubio (detto anche “Danubio Scitico”, per la sua particolare posizione
geografica). Da qui Bayan chiede a Giustiniano il rinnovo dei trattati, un aumento
della ricompensa annua e, soprattutto, una terra per stabilirsi. La terra in questione
è, naturalmente, l’attuale Dobrugia (Scizia Minore) con la Mesia, gli stessi territori
considerati aviti anche dagli Unno-bulgari.
Al rifiuto di Bisanzio, Bayan avanza intorno ai Carpazi settentrionali, e viene
fermato tra il 562 ed il 563 d.C. sull’Elba dai franchi. Bayan, evitato l’annientamento,
è costretto quindi a ritornarsene nella regione del Basso Danubio. Nel 565, dopo la
morte di Giustiniano, Bayan invia ambasciatori a Costantinopoli. Costoro, con tono
prepotente chiedono al nuovo imperatore, Giustino II (565-568), di rinnovare il
trattato. Giustino rifiuta e ribadisce che la frontiera sul Basso Danubio resterà
presidiata. Nell’inverno durissimo dello stesso anno, gli Avari cercano di forzare il
blocco, ma vengono respinti. Di nuovo cercano di passare verso nord e raggiungono la
Turingia nel 566, sconfiggendo i Franchi.
Il motivo delle azioni disperate degli Avari è che i Turchi oramai si stavano
approssimando a loro e alcune delle tradizionali confederazioni unne europee, già
devastate dall’arrivo di Bayan, avevano accettato la sovranità nominale turca, e
quindi i nemici degli Avari crescevano di numero. Infatti nell’inverno del 566-67 i
Turchi avevano passato il Volga, desiderosi di eliminare tutti i loro nemici. L'anno
seguente i Turchi ed i Bizantini cominciano a scambiarsi una serie di importanti
ambascerie.
Quando il sogdiano Maniak arriva a Costantinopoli, nel 568, afferma che gli
Avari, soggetti dei Turchi, sono fuggiti verso occidente. Nella stessa maniera,
specificando, vengono spiegate le relazioni avaro-turche alla missione diplomatica
di Valentino otto anni più tardi. Infatti il sovrano turco Turxanth, rimproverando ai
Bizantini il doppio gioco tenuto con Turchi ed Avari, definisce questi ultimi
“Uarchioniti, che sono nostri schiavi e che ancora fuggono dai loro signori”.17
La precisazione di Turxanth, tesa a dimostrare la non-nobiltà (e quindi
l’inaffidabilità degli Avari) conferma, volens nolens, che gli Avari arrivati in occidente
sono il risultato della fusione di diversi genti, innanzitutto di origini eftalite. Gli
Avari quindi non avrebbero diritto di chiamare il loro signore kaghan in quanto il
titolo è riservato al kaghan legittimo delle steppe, che è quello turco. Anzi, non
sarebbero nemmeno Avari "veri", ma Uarchioniti.
Gli Uarchioniti sarebbero quindi l’unione di due confederazioni: gli Avari
(Var) ed i Chioniti. I Chioniti, incubo dei Sasanidi di quel periodo tanto da
rappresentare il nemico principale contro il quale combattevano gli eroi irani dei
Vedi Carlile Aylmer Macartney, "On the Greek Sources for the History of the Turks in the Sixth
Century", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 11, No. 2. (1944), p. 266-275.
17

22

U n pro bl ema di identit à poli tic a: Le Confe de ra zio ni noma di che a ut oc to ne
de ll’a tt ual e Do br ugia dur ant e l a gra nde G ue rr a t ra G öktürk e A var i

racconti epici,18 a loro volta, sarebbero una componente nomadica generante la
confederazione degli Eftaliti.
Secondo quanto riporta il bizantino Teofilatto Simocatta, gli Avari europei
altro non sarebbero che Ogur guidati dai Var e dai Chunni (identificabili probabilmente
con i Chioniti). Una frazione di questo popolo migrò ad occidente e i Barselt, gli
Onogur, i Sabiri ed altri popoli conquistati si unirono a loro. Teofilatto quindi
afferma che i “veri Avari” stavano in oriente, mentre gli Uarchioniti che sono apparsi
in occidente ne hanno solo usurpato il nome. Le affermazioni di Teofilatto sono
importantissime, in quanto l’autore bizantino ci illustra sinteticamente il sistema di
valori riguardo le gerarchie dei popoli delle steppe.
Gli ingredienti etnici e culturali costituenti gli Avari europei, insomma, sono
talmente tanti da non poterli riconoscere più con esattezza. A senso, dopo la
distruzione della confederazione Juan-juan, una parte di loro (e di loro clienti e
alleati) è fuggita verso occidente braccata dai Turchi Celesti. Ai Juan-juan si sono
aggiunti gli Eftaliti (ed i loro clienti) che hanno poi incorporato alcune delle tribù
unne nomadizzandi in Europa. Tutto in proporzione ignota e variabile, ma il risultato
delle aggregazioni e degli scorporamenti continui, darà vita ad una confederazione
che dominerà una porzione notevole dell’Europa centrale per circa tre secoli. Come
nel gioco del telefono senza fili, quando si dice il nome di un oggetto e nei
rispettivi passaggi da orecchio a orecchio, il nome che arriva alla fine è un altro.
Oppure è lo stesso ma è giunto all’ultimo giocatore attraverso innumerevoli
trasformazioni. L’unica certezza è che tutti i giocatori conoscono le regole del gioco:
gli Avari ed i propri clienti come i Turchi ed i loro erano partecipi dello stesso
sistema di valori: il feudalesimo delle steppe.
Come abbiamo visto, in un tempo brevissimo, ovvero tra il 566 e il 568 d.C.
la potentissima confederazione dei Turchi occidentali ingloba nelle steppe
occidentali i Bulgari del Caucaso, i Khazari e i Belengeri, oltre che gli Utiguri. Lo
stesso khanato dei Turchi Celesti sarà dilaniato, più di mezzo secolo più tardi, nel
630-31, da una feroce guerra tra i gruppi tribali ricollegabili al clan dei Dulo (che
ritroveremo in seguito come famiglia regnante sia dei Bulgari del Danubio che dei
Magiari, e che potrebbero appartenere alla stessa linea di Attila) e quelli dei
Nushibi (Nu-shih-pi), con una vittoria da parte di questi ultimi. A seguito di questa
guerra, Kubrat, proveniente dall’unione tribale degli Onoguri, riesce a catalizzare
numerosissime tribù comprese tra il Mar d’Azov ed il Mar Caspio e crea una
nuova confederazione che si estende per un territorio immenso, chiamato dagli
autori bizantini, appunto, “Grande Bulgaria”.
Kubrat era, in qualche modo, era imparentato (forse era nipote per parte di
madre) con Organa, il quale apparteneva alla gens Dulo, che traeva la sua ascendenza
nobiliare con Attila, tramite suo figlio Ernak. Tra il 582 ed il 584 d.C. troviamo

Ad esempio nella “Storia di Zarer”. Vedi Antonino Pagliaro (a cura di), Epica e romanzo nel
medioevo persiano: due racconti tradotti per la prima volta dal pahlavī, con introduzione e note a cura di A.
Pagliaro, Sansoni, Firenze 1927, p. 3 e ss., e, per un inquadramento nel periodo (con estratti
significativi del romanzo): Antonino Pagliaro e Alessandro Bausani, La letteratura persiana, Sansoni
Accademia, Firenze, 1968, p. 116 e ss.
18
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come sovrano dei Bulgari Gostun della gens Ermi (con tutta probabilità sostenuto
dagli Avari), che venne spodestato da Organa dei Dulo per rimettere sul trono suo
nipote Kubrat (o Kurt). Costui, nel 619 (viene da supporre quindi in tenera età) era
a Costantinopoli dove ottenne il battesimo ed un titolo patrizio. Ritornato tra la sua
gente consolidò il proprio potere ed attrasse altre tribù. Degli anelli con scritte in
greco, che si riferiscono ad un "patrizio Kubrat" ritrovati a Malaya Pereshchepina
(non distante da Poltava, nell'Ucraina centrale) dimostrano che Kubrat, in vita, si
mantenne cristiano e la sua sorte sarà ben diversa da quella del sovrano unno di
Crimea Grod il quale, in precedenza, aveva anch'esso accettato il battesimo
cercando però di distruggere la religione tradizionale.19
Kubrat aggrega, progressivamente, anche molte altre tribù del khanato dei
Turchi occidentali, tra le quali i Kotragi. La maggior parte di queste tribù sembra
comunicasse attraverso una lingua turca specifica particolare, quella del gruppo a
“R”, ancor oggi parlata dai Ciuvasci.20
Intorno a questa confederazione vi sono a sud-est gli Zihi (Circassi), gli Alani
(gli Yas, che sono iranici)21 ed i Khazari, il signore dei quali, dal 630 d.C. inizia a
portare il titolo di kaghan, a testimonianza che anche la loro confederazione ha
trovato un assestamento e una legittimazione. Ad est vi sono i Bersili, i Burtashi ed
i Magiari mentre a settentrione ed a nord est ritroviamo le numerose tribù degli Anti,
che sono sicuramente ricollegabili ad una fusione di iranici delle steppe e slavi.
Kubrat ha la sua capitale a Phanagoria, nella penisola di Taman, in Crimea,
intorno alla quale nomadizzano i Kupi-bulgari , probabilmente i Bulgari del fiume
Kuban.22
Riguardo questo periodo il geografo armeno Anania Shirakatsi (610-685 d.C)
ci da una preziosa informazione: vi sono varie tribù di Turchi e di Bulgari, il che
potrebbe significare già una marcata differenziazione politica confederativa. Lo
stesso autore sottolinea che i Bulgari portano il nome dei luoghi (specialmente
fiumi) intorno ai quali sono stanziati, oltre ai già noti Bulgari onoguri. Questo
sistema di denominazione si ripresenta spesso nei gruppi nomadici, e lo si ritrova
anche oggigiorno tra i resti dei Tatari del Mar Nero, con una “stabilizzazione del
nome tribale” che può durare anche numerosi secoli e, sovente, delocalizzarsi. Il
nome geografico può essere quindi un indicatore per stabilire la prima
concretizzazione di un determinato gruppo nomadico in seguito spostato(si) e
presente in luoghi lontani e differenti.
Per questa vicenda (con bibliografia) vedi G. Cossuto, Tracce ..., p. 91.
Le lingue turche si suddividono in due grandi gruppi in base alla consonanante finale in parole
rilevanti , ovvero “r” e “z”. Il gruppo a “r” è rappresentato oggi solamente dal ciuvascio mentre in
epoca medievale era caratteritico dei dialetti riconducibili ai bulgari. Il problema è comunque,
ancora oggi affrontato e discusso dai linguisti, ad esempio da Tekin che considera l'antico bulgaro
come la fondamentale lingua proto-turcica. Si vedano, tra gli altri, Talat Tekin, "Zetacism and
Sigmatism: Main Pillars of the Altaic Theory", Central Asiatic Journal, 30 , no. 1-2 (1986) e András
Róna-Tas, An introduction to Turkology, Universitas Szegediensis de Attila József Nominata, Szeged,
1991, p. 21 e ss.
21 Vedi Cossuto, Europa e nomadi guerrieri..., p. 37 e ss.; p. 93-95 e p. 99.
22 Per una localizzazione dettagliata della Bulgaria di Kubrat vedi Róna-Tas, András. “Where was
Khuvrat’s Bulgharia?”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 53 (2000), p. 1-22.
19
20

24

U n pro bl ema di identit à poli tic a: Le Confe de ra zio ni noma di che a ut oc to ne
de ll’a tt ual e Do br ugia dur ant e l a gra nde G ue rr a t ra G öktürk e A var i

La guerra tra la confederazione bulgara e quella khazara si manifestò intorno
al 651 d.C., ed i khazari hanno la meglio, determinando il consueto frazionamento
e spostamento verso occidente (e verso ovunque sia possibile) dei confederati dei
Bulgari. Sembra che, a questo punto (tra il 663 ed il 668 d.C.), dopo la morte di
Kubrat, il potere sia passato a suo figlio per un breve regno di tre anni e dopo la
confederazione si sia divisa in tre parti. I cronisti ci forniscono nomi diversi per
questo signore bulgaro: in Teofane Confessore è chiamato Batbayan, in Niceforo è
Bayan e, nella Nominalia dei khan bulgari (Именник на българските ханове),
Bezmer (l’Infaticabile).
Una traccia nomadica "dobrugiana": la Cosmographia di Aethicus Ister23
Come si è accennato, la presenza di confederazioni nomadiche non pregiudica
l'assenza di popolazioni aventi attività economiche diversificate, anzi, in queste si
integra perfettamente.24
Purtroppo gli Unni, ed i gruppi umani a loro succeduti in Europa e che
condivisero il loro sistema di valori, non ebbero mai un loro Paolo Diacono o un loro
Giordane, almeno fino all’arrivo (IX secolo) e alla stabilizzazione e cattolicizzazione
dei Magiari in Europa centrale, nel X-XI secolo: anche in questo caso, una probabile
“storia degli Ungheresi redatta da un magiaro” (la cosiddetta Cronaca primitiva)
verrà scritta solamente nel 1052 da un non meglio identificato vescovo Nicola.25 Si
arriva così al XII secolo, con le Gesta Hungarorum redatte da Magister P., un notaio
anonimo della corte del re cattolico Béla III (1172-1196),26 per giungere al Chronicon
Hungaricum scritto intorno al 1280 da Simone di Kéza,27 prete di corte di Ladislao
IV il Cumano (1272-1290),28 il quale raccolse probabilmente anche le informazioni
delle opere di Mastro Akòs (Akusius) riguardo alle famiglie nobili magiare e che
lega in una storia che sa di leggenda i magiari agli unni di Attila, seguendo
tradizioni orali.29 Secondo Simone gli Unni ed i Magiari sarebbero i discendenti di
due fratelli, Hunor e Magor, antenati eponimi, figli di una comune madre
ingravidata tramite il Cielo da un rapace divino, il Turul.30
L’unica eccezione potrebbe essere la Cosmographia di un Anonimo Istriota
Si è affrontato più in dettaglio, riportando per esteso alcune citazioni, i problemi connessi alla
Cosmographia in Giuseppe Cossuto, “Note sulla Cosmographia di Aethicus Ister come fonte per la
conoscenza dei popoli delle steppe in epoca tardoantica”, in Società e cultura in età tardoantica e
altomedievale : studi in onore di Ludovico Gatto (a cura di Eleonora Plebani), Romano-barbarica, 2009 (vol.
XIX), p. 95-1. L'edizione più recente della Cosmographia è The Cosmography of Aethicus Ister: Text,
Translation, and Commentary, ed. Michael W. Herren, Publications of the Journal of Medieval Latin 8,
Turnhout, Brepols, 2011.
24 Cossuto, Tracce..., p. 99-118 per le diverse interazioni tra nomadi “unni” e slavi, germani e latini in
Europa orientale.
25 F. Tempesti, La letteratura ungherese, Firenze - Milano 1969, p. 12 ss.
26 P. Magistri, qui Anonymus dicitur, Gesta Hungarorum, ed. A. Jakubovich e D. Pais in Scriptores
rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum, Budapest 1937, vol. I.
27 Simonis de Keza Gesta Hungarorum (The deeds of the Hungarians), edited and translated by L.
Veszpremy and F. Schaer, con uno studio di Jeno Szucs, Budapest, 1999.
28 Una breve sintesi ma con buona bibliografia al riguardo si può trovare in Tempesti cit., p. 9 ss.
29 Ibidem.
30 Probabilmente l'astore (Accipiter gentili) o il nibbio reale (Milvus milvus).
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(Etico Filosofo o Aethicus Ister), redatta probabilmente non prima del IV-V secolo
da uno “Scita pagano”. almeno secondo le precise osservazioni di Vittorio Peri.31
Quest’opera nota attraverso un compendio dell’VIII secolo rappresentato da
35 manoscritti presenti nelle principali biblioteche europee, ebbe una discreta
circolazione fino al XV secolo, per poi essere considerata, a partire dalla filologia
umanistica, come una finzione letteraria, forse addirittura composta con intenti
parodistici.
Eppure, anche dando una rapida e sommaria occhiata alla Cosmographia ci si
rende conto che alcune sue parti sono di una notevole e poco utilizzata validità
storica, perlomeno se analizzate in una prospettiva che consideri la “cultura dei
popoli delle steppe” come dotata di caratteristiche proprie rispetto a quella
romano-occidentale (e delle sua erede romano-germanica) o romano-orientale.
Anche il discusso ed ancora poco definito prete Girolamo, tardivo epitomatore
della Cosmographia dell’Anonimo Istriota, venne affascinato dalla descrizione di
luoghi sconosciuti e tuttavia reali, di popoli ignoti ma possibili, di miniere e di
commerci. Ancor più, l’Istriota riportava 22 grafemi di alfabeti “barbari” con il loro
significato, e narrava di genti e luoghi non presenti nella Bibbia.
Come luogo d’origine dell’Anonimo, l’appellativo Ister sembra alludere a
quell’area danubiana in cui la civiltà romana (nelle sue forme evolutive latinogermanica e bizantina) fu costretta a confrontarsi, accettandoli o rigettandoli, con
gli apporti culturali degli “Sciti”. Oppure, l’Anonimo Istriota potrebbe provenire
da Histria (odierna Istra), nella regione storico-geografica della Dobrugia nota agli
antichi come Scythia Minor, dove il Danubio si getta nel Mar Nero: è questo uno dei
luoghi liminali per eccellenza, è la Scizia nota e conoscibile, propaggine avanzata
dell’immensa Scizia eurasiatica; è uno dei luoghi dove i “barbari” ed i “civili” si
incontrano e commerciano, dove giungono merci e notizie fin dai tempi dei Greci,32
oltre ad essere compreso nello Hunnivar, se seguiamo il punto di vista delle
confederazioni nomadi attilane sopra descritto.
In quest'area gli abitanti dei castella e dei castra romani, sviluppatisi in gran
numero durante il IV-VI secolo,33 dovettero adattarsi a una perenne convivenza con
i nomadi guerrieri, spesso protettori delle stesse comunità stanziali. I resti archeologici
della città-fortezza di Histria dimostrano sia la possanza delle fortificazioni, sia la
floridezza della città, anche dal punto di vista degli scambi commerciali.34
Gli “Sciti” vivevano in area romana e ne subivano l’influenza, ma anche
l’esistenza di parlanti latino in territorio “scitico” è attestata, tra l’altro, nello
Vittorio Peri, La Cosmographia dell'anonimo di Histria e il suo compendio dell' VIII secolo, in Vestigia.
Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a c. di R. Avesani ecc., Roma 1984, p. 502-558; L’«Anonimo
Danubiano»: un esploratore e mercante del IV/V secolo oltre il Mar Caspio, in Venezia e l’Oriente, Firenze
1987, p. 277-305. La ricostruzione di Peri non venne recepita dalla critica (cf. P. Gautier Dalché, “Du
nouveau sur Aethicus Ister? A propos d’une théorie récente”, Journal des Savants, 1984, p. 175-186; O.
Prinz (hrsg.), Die Kosmographie des Aethicus, München 1993, p.8).
32 La letteratura scientifica sulla Scizia Minore come punto “liminale” è immensa. Per una indicativa
e dettagliata visione d’insieme si veda G. I. Bratianu, Marea Neagra, vol. I, ed. rumena a cura di V.
Spinei, Bucarest 1988, p. 118 ss.
33 E. Condurachi - C. Daicoviciu, Romania, Ginevra 1975, p. 206-207.
34 Ibidem, p. 208.
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Strategikon di Maurizio, che menziona l’elemento romanizzato a nord del Danubio
agli inizi del VII secolo,35 e negli Acta S. Demetrii relativi alla presenza di una
popolazione latinofona nell’area all’inizio dell’VIII.36
Un’altra testimonianza importante è rappresentata da una lista toponomastica
di Procopio da Cesarea, attestante come, relativamente allo sforzo edilizio
compiuto da Giustiniano nei Balcani, numerose città e fortezze della Dobrugia
venivano denominate (oltre che con nomi “scitici”, latini e pre-romani) anche con
forme latino volgari, come Maurovallis, Castellonovum, Gemellomuntes, A Silva.37
La coesistenza di una popolazione latinofona in territori dominati da
nomadi guerrieri nelle zone del delta del Danubio è quindi ben attestata in varie
fonti,38 a dimostrazione di una zona di confine politico-culturale netto, definito dal
modo di vita e dalla differente concezione del mondo, ma, allo stesso tempo, zona
di contatti, compenetrazioni ed enclaves costituite dalla “romanità” (nelle sue due
forme, occidentale ed orientale) e dalla “germanicità”, nel territorio “unno” e viceversa.
Esemplificativa è, in questo senso, la vicenda di una delle figure basilari dei
rapporti romani-unni, il patrizio Flavio Ezio (390-454): nato a Durostorum (attuale
Silistra), sempre in Dobrugia, era figlio di una ricca possidente italica e del militare
Gaudenzio, venne educato in Italia e poi venne concesso come ostaggio prima ai
Goti ed in seguito agli Unni.39
Come si è visto, nella seconda metà del VI secolo, l’arrivo in Europa degli
Avari gruppo nomadico allogeno a quelli di origine attilana, provocò scompensi
territoriali e modifiche violente delle relazioni tra nomadi e sedentari, portando la
distruzione delle fortezze e la dispersione della popolazione. I sedentari - almeno
per ciò che concerne gli strati popolari e mercantili - non praticavano il solo
modello di vita romano ma osservavano di buon grado lo stile di vita “scitico”,
ritenuto più equo di quello romano,40 oppure cercavano di restare romani anche
quando venivano deportati in massa dai guerrieri nomadi fuori dai territori della
romanità, come ad esempio gli abitanti di Adrianopoli, deportati dal bulgaro Krum
Si veda A. Armbruster, Romanitatea Românilor. Istoria unei idei, Bucureşti 19932, p. 24 ss.
Ambruster, cit., p. 25.
37 R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, in La Dobroudja, Bucureşti 1938, p. 328-330.
38 Si rimanda, per una veloce sintesi riguardo la presenza nomadica nell’area dobrugiana, al mio
Breve storia dei Turchi di Dobrugia, Istanbul, 2001, p. 23-51.
39 Jordanes. op. cit., 34. Gregorio di Tours (Franc. 2, 10) citando Renatus Profuturus Frigeridus vuole
Gaudenzio proveniente dalla “principale città della provincia di Scizia” (Scyciae provintiae primoris
loci). E' stato E. Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire, London 17811, II, p. 1018) a considerare
Gaudenzio, inizialmente, di origine scitica (anziché proveniente da una città scitica), dando il via ad
una serie di ipotesi storiografiche in merito.
40 Esemplificativo al riguardo è il dialogo tra Prisco e un “greco scitizzato”, nel campo unno: il greco,
prima mercante in area danubiana, era stato catturato dagli Unni, per poi essere invogliato a
“scitizzarsi” in virtù dei princìpi di eguaglianza vigenti tra gli “Sciti” e della possibilità di elevazione
sociale che ogni uomo aveva tra costoro. Il greco dunque criticava con astio e risentimento le leggi
dei Romani, in quanto destinate a proteggere i ricchi e i potenti e ad accanirsi contro i Romani di
classi meno elevate. La risposta di Prisco (quello romano è il migliore dei mondi possibili e sono gli
uomini ad essere corrotti e non le leggi) suona come un’autodifesa della romanità. La relazione è in
Prisco di Panio (Exc. 8, parr. 94-114, pp. 34, 3-34, 20 nell’edizione a cura di Pia Carolla, Priscus Panita
Excerpta, Berolini et Novi Eboraci 2008.
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(che regnò dall'802 all'814) oltre la riva nord del Danubio.41
Nonostante la dispersione della popolazione, a causa dell’insediamento
massivo degli Slavi,42 e nonostante le devastazioni operate dai vari gruppi nomadici,
dai Bizantini e dagli Slavi stessi, l’elemento latinizzato continuò a persistere
nell’area danubiana, anche e soprattutto grazie al rapporto simbiotico di clientelaprotezione con l’aristocrazia nomadica43 e, a maggior ragione, anche la lingua
latina continuò ad essere usata come lingua di comunicazione interetnica.
Il problema della comunicazione linguistica tra le diverse compagini è di
primaria importanza, e deve aver seguito “regole” variabili da zona a zona, da
ambasceria ad ambasceria e da “popolo” a “popolo”, tanto è vero che l’unica parola
“propriamente” unna che è riportata dalle fonti antiche, strava (ovvero “funerale”),
è di probabile origine slava!44 Essa è riferita al funerale di Attila (453), il nome
stesso del quale (che sembra essere più un attributo che un nome proprio) è oggetto di
discussione per ciò che riguarda l’origine linguistica.45 Altri due interessanti
vocaboli sono riferiti da Prisco: med-os (“bevanda”) e kamo-n (una bevanda).46
Eppure l’onomastica unna è chiaramente non-indoeuropea e Bussagli, mettendo
in luce un passo di Giovanni d’Antiochia, conferma che “gli Unni parlavano una
sola lingua”,47 verosimilmente divisa in vari dialetti comprensibili tra loro.
Quindi, come ha sottoineato Walther Pohl in un suo studio sulle variazioni
del concetto di “etnicità” tra V e VIII secolo in relazione specialmente agli Avari ed
ai Bulgari (senza escludere Slavi, Germani e “Romani”),48 bisogna tenere presenti
diversi (e complessi) tipi di etnicità.
Come base per un primo sguardo sulla Cosmographia dell’Anonimo Istriota,
abbiamo un’ “etnicità scitica” che comprenda come luogo d’origine di Etico il
Danubio e il suo delta, in quanto luogo esplicativo per un sincretismo romanounno, nel quale poteva facilmente nascere (e crescere) uno scita49 (cioè un
appartenente ad una qualsivoglia confederazione nomadica presente nell’area) di
accettabile cultura latina e conoscitore della cultura romana e della propria.
Lo riferiscono Giorgio Monomaco e Leone Grammatico: vedi V. Spinei, Marile migraţii din estul şi
sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Iaşi 1999, p. 47.
42 Trovo interessanti le tesi di O. Pritsak, The Slavs and the Avars, in Popoli e paesi nella cultura
altomedievale, «XXIX Settimana di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 23-29 aprile 1981», Spoleto 1983,
p. 353-435 circa l’organizzazione sia delle “colonie militari territoriali” slave (sclavinie) sia di quelle
nomadiche (ogur).
43 Un’esposizione di questo rapporto in H. H. Stahl, La comunità di villaggio. Tra feudalesimo e
capitalismo nei Principati danubiani, a cura di B. Valota Cavallotti, Milano 1976, p. 89-97.
44 Jordanes, 49, riferendo Prisco, Excerpta de legationibus, 23, p. 62-63 in Carolla, op. cit.; La discussione
del problema in M. Bussagli, Attila, Milano 1986, p. 214.
45 Ibidem, p. 9-11, per una veloce esposizionedel problema.
46 Prisc. Exc. 8, 65, p. 28, righe 23-25. Si veda anche la discussione in A. Róna-Tas, An introduction to
turkology, Szeged 1991, p. 36.
47 Vedi Bussagli, op. cit., p. 215.
48 Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies, in Debating the Middle Ages: Issues And Readings,
ed. L. K. Little and B. Rosenwein, Oxford 1998, p. 13-24.
49 L’uso abbastanza “libero” che fanno gli autori antichi e medievali di questo termine porta,
naturalmente, a ricerche complesse per la definizione del gruppo umano relativo. Si veda G.
Cossuto, Eutopa e nomadi..., cit., p. 9 e ss.
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La Cosmographia viene compilata durante gli ultimi decenni dell’VIII secolo50
e contiene una lista di 22 grafemi “sciti”,51 la cui invenzione l’epitomatore attribuisce
all’Anonimo52 e che dice estranei ai caratteri da lui conosciuti53 ma che potrebbe
essere particolarmente significativa per stabilire l’origine culturale o la conoscenza
della cultura delle steppe dell’autore stesso.
I grafemi contenuti nella lista di Istro potrebbero collocarsi tra il VI e l’VIII
secolo, un periodo particolarmente fecondo per la creazione di alfabeti in Europa
orientale.54 Ciò ha portato alcuni eminenti linguisti, quali il Róna-Tas, a formulare
questo giudizio: “L’alfabeto di Etico Istro sembra essere un alfabeto artificiale, così
come lo è il glagolitico, ed è lontano dall’interessare, poiché non è l’unico in questo
periodo”.55
Löwe56 era giunto alla conclusione che si trattasse di rune turche, non
riuscendo a giungere ad una decifrazione accettabile ma compiendo un importante
lavoro comparativo.57
I grafemi indicati dall’Istriota potrebbero ricondursi all’uso degli Unni
danubiani già dal periodo di Attila. Infatti nella primavera del 449 un’ambasceria
unna guidata dall’unno Edeco (padre di Odoacre, futuro re d’Italia) e di cui faceva
parte il romano di Pannonia Savia (territorio concesso agli Unni dai Romani) Flavio
Oreste (padre di Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore d'Occidente), giunse a
Costantinopoli con una lettera di Attila; l’interprete ufficiale Bigilas e un certo
Rusticio (originario della Mesia) erano in grado di comprendere e tradurre la
lingua degli Unni e, a quanto risulta, Bigilas era in grado anche di leggerla.58 Attila
fa “leggere” dai suoi i nomi dei fuggitivi Unni passati ai Romani d’Oriente.
L’uso di missive scritte sembra non sia stato conservato in seguito dagli Utiguri,
come segnalato da Procopio di Cesarea circa l’episodio delle rimostranze inviate
dal Khan Sandil a Giustiniano, che aveva tradito l’alleanza e aveva fatto insediare
in Tracia le genti della confederazione kutrigura, nemica irriducibile della utigura.59
Si può dunque ipotizzare che la scrittura unna non fosse utilizzata per
esprimere concetti complessi, ma esclusivamente per indicare i nomi delle stirpi. Se
così fosse, le indicazioni date da Etico Istro potrebbero rappresentare una conferma
Secondo Peri, La Cosmographia…, cit., p. 517, il periodo di redazione da parte dell’epitomatore è da
situarsi tra il 764 ed il 784.
51 O. Prinz (ed.), Die Kosmographie des Aethicus, München 1993, p. 244.
52 Ibidem, p. 243.
53 Ibidem, p. 173-174.
54 A. Róna-Tas, Problems of the East European Scripts with special regard to the newly found inscription of
Szarvas, in Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari, «Settimane di studio del Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, XXXV, 23-29 aprile 1987», II, Spoleto 1988, p. 483-506.
55 Ibidem, p. 499.
56 „Aethicus Ister und das alttürkische Runenalphabet“, Dissertations Abstracts, 32, 1976, p. 1-22. K. A.
F. Pertz, De Cosmographia Ethici libri tres, Berolini 1853, p. 157 ss., analizzava le relazioni dell’alfabeto
di Etico Istro con il glagolitico ed il cirillico.
57 Löwe, op. cit., p. 12 e ss.
58 Prisc. Exc., 8, 1 (numerazione di Pia Carolla), p. 51-52.
59 Jordanes, op. cit., 4, 18. In Cossuto, “Note....”, cit., pp. 105-106, è riportato il passo in greco e la
traduzione in italiano.
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di quest’uso, in quanto i 22 grafemi potrebbero corrispondere a 22 stirpi scitiche.
Lo stesso Istro sembra presentarsi come appartenente ad una di esse, se l’Explicit
immediatamente conseguente ne conserva una traccia: Explicit liber Aethici philosophi
chosmographi natione Scitica nobile prosapia parentum...60
I grafemi, in tal modo, più che segni alfabetici sarebbero molto simili, nel
loro uso, a dei tamga, monogrammi utilizzati fin dai tempi più antichi dalle
popolazioni eurasiatiche per indicare appunto famiglie, clan o tribù, come anche le
rispettive proprietà (nelle culture nomadico-pastorali le proprietà sono anche
mobili, come gli animali e gli stessi umani).61
L’area dobrugiana, grazie alle sue vicende storiche, è particolarmente ricca di
tamga, utilizzati ancora oggi dalla popolazione tatara anche come segno distintivo
di sepolcri.62
Se così fosse, potrebbe essere immediatamente identificabile il significato del
primo tamga tramandato da Etico: egli - o il suo epitomatore - lo attribuisce al nome
di Alamon (ms. O) o Alamoy (mss. LA) o Alamos (ms. V), uno dei personaggi più
rappresentativi della tradizione magiara: Almos, il padre di Arpad (fondatore della
dinastia in Pannonia), si ricollega infatti direttamente alla tradizione del legittimismo
attilano.
Infatti sembra che l’Almos (Almutzes, Almus) dei Magiari sia stato un kende
(kündü), ovvero un principe con valenze sacrali,63 che attraverso un’ascendenza
“armonizzata” fra tradizioni delle steppe e tradizioni bibliche poteva vantare di
essere un discendente sia di Attila che di Jafeth, figlio di Noè.
Negli studi specialistici si è calcolato che Arpad dovrebbe essere nato
intorno all’840 dell’era cristiana64 e quindi Almos, se fosse collegabile con il tamga
riportato da Etico Istro, sarebbe perlomeno un vegliardo (egli morì in Transilvania
intorno all’895, secondo la tradizione) o un personaggio mitologico della tradizione
delle steppe.

Die Kosmographie des Aethicus, ed. O. Prinz, MGH, Munich, 1993, p. 244, 9-10.
Un dettagliato studio sulla comunicazione nelle steppe, riguardante le valenze dei tamga è stato
presentato da G. R. Cardona, Sistemi simbolici e circolazione comunicativa tra i popoli delle steppe, in
Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari, «Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, XXXV, 23-29 aprile 1987», II, Spoleto 1988, p. 709-734.
62 Una storia degli studi riguardante i tamga dobrugiani (non documentati però per il periodo premongolico), con numerose tavole illustrative e comparative (comprendenti anche i tamga dei
Magiari, dei Turchi e di altri gruppi) è in I. Báski, Tamga and names (a contribution to tatar ethnogenesis), in
Origenea Tatarilor. Locul lor în România şi în lumea turca, coordinator T. Gemil, (Lucrarile Simpozionului
Internațional, Constanța, 17-20 noiembre 1994), Bucarest 1997, p. 64-92. Per la valenza identitaria di
questi segni rimando al mio “Il senso d’identità dei Turco-tatari di Romania dal 1878 ad oggi”,
Oriente Moderno, Numero speciale 1997: Problematiche islamiche nell’area balcanica: Albania, Bulgaria,
Romania, p. 127-129.
63 Sul kende vedi Spinei cit., p. 33. Questo termine è passato anche nell’onomastica e toponomastica
rumena (Cîndea/ Cîndeşti): cf. ibidem, p. 34. Un inquadramento del vocabolo in relazione alla venuta
dei Magiari in Europa centro-orientale è in G. Györffy, “Dual Kingship and the seven chieftain of the
Hungarians in the Era of the Conquest and the raids”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae, 47/1-2, 1994, p. 87-104.
64 G. Kristó, Hungarian History in the Ninth Century, Szeged, 1996, p. 165.
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E infatti Almos, fondatore della dinastia arpadica,65 ha una nascita mitologica
che lo legittima sacralmente alla sua funzione di guida delle tribù. Nacque infatti,
secondo il cronista magiaro Magister P. (che è però del XII secolo) dall’unione
dell’uccello mitico Turul e della femmina umana Emesu66 (che nel Magister P. è un
nome comune, ma ha il suo equivalente uralico nel senso di “femmina, madre”).67
La nascita di Almos ha chiaramente un significato sciamanico, così come il suo
ruolo di guida del popolo verso una terra determinata. Lo stesso nome di Almos è
significativo e deriverebbe da àlom / almu (= “sogno”, in antico ungherese), nome
suggerito a sua madre in sogno, mentre era incinta di lui (secondo il racconto
riferito da Magister P.).
Tuttavia Gombocz68 e più recentemente Czeglédy hanno sottolineato che il
nome Almos è di origine turca (come buona parte dell’onomastica delle classi
elevate dei Magiari dell’epoca della “Conquista della Patria”, ovvero dell’arrivo
nell’attuale Ungheria.69 Il suo originale sarebbe Almïš. Questa interpretazione è
convalidata da varie testimonianze storiche. Infatti si conosce un Almïš che regnò
sui Bulgari del Volga e fu vassallo dei Khazari intorno al 920 d.C., ma, soprattutto,
almïš è un titolo gerarchico turco abbastanza diffuso nella forma Il-almïš, ovvero
“possessore del territorio patrio”.
Se l’Almos della tradizione storica magiara è morto più di cento anni dopo la
compilazione della Cosmographia da parte di Girolamo, non si può tuttavia
escludere un legame del grafema con un clan eminente eponimo o omonimo, che
collegherebbe il proprio nome al grafema indicato da Etico Istro, secoli prima della
comparsa dei Magiari (come confederazione) ad occidente del Mar Nero.
I grafemi della Cosmographia, e soprattutto, l'identificazione delle “famiglie scite”
di Etico Istro ad essi connessi, rappresentano tuttora un enigma che, se analizzato con
metodi nuovi potrebbe essere risolto e, al contempo, dare risultati importanti per lo
studio della presenza e dell'identità delle popolazioni nomadi dell'Europa.

Ibidem.
Vedi Lázló, The Magyars. Their life and Civilisation, Budapest, 1996 p. 196 ss. riguardo questa ed
altre tradizioni letterarie e storiografiche.
67 Kristó, op. cit., Szeged, 1996, p. 165.
68 Riporto la spiritosa risposta di questo eminente linguista allo studioso I. Zichy che gli chiedeva
l’etimologia della parola Almos è riportata da G. Lázló e I. Rácz, The treasure of Nagyszentmiklós,
Budapest 1984, p. 85. Gombocz rispose con la frase: “In quale lingua?”.
69 Ibidem, p. 85.
65
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LEGĂTURILE ROMÂNO-T URCE
DE-A LUNGUL VE ACURILOR*
(până în 1981)

Tasin GEMIL
Legăturile dintre români şi turci au început în perioadele vechi ale istoriei şi
s-au desfăşurat, aproape neîntrerupt, până în zilele noastre. Contactele românoturce au fost şi violente, dar şi paşnice, în cele din urmă precumpănind însă relațiile
de bună vecinătate, de conlucrare.
Istoricii români acordă o mare însemnătate problemei relațiilor românoturce. Mai cu seamă în ultimii 10-15 ani au apărut în România o serie de lucrări
valoroase, care elucidează multe aspecte, mai puțin cunoscute sau greşit înțelese
până acum, ale evoluției îndelungate şi complexe a raporturilor dintre români şi turci1.
Relaţiile dintre români şi vechii turci
Primele contacte cu popoare de origine turcă (turcică) le-a avut populația dacoromană care, după cum bine se ştie, a constituit baza de formare a poporului român.
Deşi hunii (sec. IV-V) au constituit un mare imperiu, în care era inclus şi teritoriul de
azi al României (locuit atunci de populația daco-romană), se pare că ei nu au lăsat
totuşi urme prea importante în istoria românească; la fel fiind şi cazul avarilor, alt
* Lucrare elaborată, în decembrie 1981, pentru a fi inclusă într-un volum consacrat istoriei relațiilor
internaționale ale României. Acest volum urma să apară, în limba franceză, la Editura Ştiințifică şi
Enciclopedică din Bucureşti. Editura a dactilografiat şi a tradus lucrarea, plătindu-mi şi drepturi de
autor (o sumă substanțială pentru acele vremuri - aproape 7000 lei), dar cartea nu a apărut. Nu am
aflat motivele anulării acestui proiect. Lucrarea este publicată aici, pentru prima oară, aşa cum a fost
scrisă în 1981. Am operat doar unele ajustări de formă. Totuși, în lucrare sunt sesizabile atât spiritul
epocii în care ea a fost elaborată, cât și faptul că a fost scrisă pentru străinătate. În a doua parte a
lucrării trimiterile la bibliografia folosită sunt mai rare, decât în prima parte, deoarece notele
respective au fost pierdute parțial la dactilografiere.
1 Menționăm doar unele din lucrările pe care le-am utilizat : P.Diaconu, Les Petchénègues du BasDanube au Xe siecle, Bucureşti, 1970 ; idem, Les Coumans au Bas-Danube aux XIe-XIIe siecles, Bucureşti,
1978 ; Victor Spinei, Antichităţile nomazilor turanici din Moldova în primul sfert al mileniului al II-lea,
«Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie», tom 25 (1974), nr. 3, Bucureşti, p. 389-415 ; Relations
Between the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the Territory of Romania, Bucureşti,
1975 ; Aurel Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978 ; Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor,
Bucureşti, 1976 ; Radu Florescu, Ion Miclea, Muslims in Romania. Past and Present, Bucureşti, 1976 ;
Tahsin Gemil, Ţările române în contextul politic internaţional (1621-1672), Editura Academiei, Bucureşti,
1979; idem, Romen-Osmanli münasebetlerine dair bazi mülahazalar, VIII Türk Kongresi, II cilt, Ankara,
1981 ; Mihail Guboglu, Romen ulusunun eski türk kavimleri ile ilişkileri hakkinda, VIII Türk Tarih
Kongresi, II. cilt, Ankara, 1981.
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popor de origine turcă care a trecut pe teritoriul României, succedându-i pe huni.
În schimb, pecenegii, oguzii, cumano-tătarii, care i-au precedat pe osmanlâi în
privința prezenței turce pe teritoriul României, au influențat într-o măsură însemnată
cursul istoriei româneşti.
Pecenegii sunt atestați în zona Dunării inferioare încă de la sfârşitul sec. IX;
ei au stat pe pământurile româneşti mai bine de un secol şi jumătate, adică până în
anul 1048, când cea mai mare parte din ei a trecut în Imperiul Bizantin. Rolul
pecenegilor de factor politico-militar principal în regiunea Dunării de Jos a fost
preluat imediat, dar pentru foarte scurtă vreme (până în anul 1065), de către un alt
popor turcic, anume de oguzi (uzi), care la rândul lor, au fost împinşi către sud de
către cumani sau kîpceaci. Aceştia s-au aşezat pe meleagurile româneşti pentru
aproape două secole, mai bine zis până în anul 1238, când dominația cumană din
regiunea nord pontică şi danubiană a fost lichidată de mongoli. După această dată,
mai precis în urma marii invazii din 1241, în ținuturile româneşti s-a instalat,
pentru un secol şi mai bine, dominația mongolo-tătară; se ştie că, masa forței
mongole a fost constituită din neamuri turcice din Asia Centrală, denumite generic
tătari. Cumanii (kîpceacii) au continuat însă să constituie masa etnică principală
din structura de stat a Hoardei de Aur, ceea ce a avut apoi ca rezultat islamizarea și
turcizarea elitei mongole din acest stat eurasiatic imens și apariția poporului tătar.
Tătarii de astăzi sunt urmașii cumanilor (kîpceacilor), care în procesul de osmoză
au antrenat și alte elemente etnice, între care cel mongol este mai vizibil.
Împreună cu pecenegii, oguzii şi cumanii au fost antrenate către teritoriul
românesc şi alte popoare turcice mai puțin numeroase: hazari, berendei ş. a.
Contactele populației româneşti cu toate aceste popoare turcice s-au
manifestat pe diverse planuri, în ciuda deosebirilor de viață economică şi de
organizare social-politică existente între ele. Studii temeinice ale specialiştilor au
demonstrat că între români şi aceste popoare turcice a avut loc o simbioză, o
fuziune lentă a unor grupuri însemnate de turanici în masa românească autohtonă.
Sunt cunoscute până acum numeroase elemente ale conviețuirii românoturce în acele vremuri.
Dacă în privința denumirilor geografice, ca Peceneaga, Comana, Uz (Us, Uş),
Tătaru răspândite pe întreg teritoriul României, sub diferite variante, este clară
originea lor, în privința celor mai mari părți din antroponime, hidronime, toponime
şi a unor cuvinte de uz comun delimitarea etnică este deosebit de dificilă, dacă nu
chiar imposibilă. Astfel, nume ca: Aganan, Acbas, Acus, Aslan, Azghir, Balaban, Barac,
Baracan, Beldiman, Bocioc, Buga, Boldur, Bora, Buzdugan, Cara, Caraiman, Cazan, Ciolpan,
Ciortan, Ciurea, Ciutur, Dorman, Edumen, Gaman, Gurban, Otemiş, Şerban, Şişman,
Tamiztaş, Tolmaci, Tocmac, Tonguz, Toruntai, Tarcan, Vătăman şi multe altele de acest
fel întâlnite în vechile documente româneşti sunt, fără îndoială, de origine turcică,
fără a se şti însă exact cărui popor turcic aparține fiecare dintre ele. La fel se
prezintă situația şi în cazul hidronimelor terminate în ui (Bahlui, Călmăţui, Suhului,
Turlui, Vaslui ş.a.) sau a toponimelor care sunt în mod evident de origine turcică,
cum sunt, de pildă: Banat, Bărăgan, Bârlad, Borcea, Braşov, Bucegi, Caracal, Caraiman,
Cătlăbuga, Cozia, Cozmin, Dărmăneşti, Fălciu, Haţeg, Ilişeşti, Jegălia, Mamaia, Orhei,
Tecuci, Teleorman, Tighina, Tortomanu, Zagon etc. De asemenea, sunt identificate în
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limba română circa 3000 de cuvinte comune de origine turcică, multe din ele fiind
asimilate din perioada preotomană: boier, cioban, cojoc, ceaun, beci, cazan, drâmbă,
cobză, oină, duşman, olat, toi, curgan, odaie, sălaş, buzdugan, iatac, baltag, tolbă etc.
Cercetările întreprinse de arheologii români au dat la iveală numeroase
urme materiale ale acestor popoare, ceea ce este de natură să suplinească în bună
măsură sărăcia şi imprecizia cronicilor vremii. Au fost descoperite, pe întregul
teritoriu al României, multe morminte, în mare majoritate cu inventar bogat,
aparținând popoarelor turcice care au conviețuit, succesiv, timp de secole, cu
românii. Sunt chiar şi câteva inscripții cu caractere orhono-eniseice, aparținând,
probabil pecenegilor. De asemenea, un complex de bisericuțe săpate în dealul de
cretă de la Basarabi, din Dobrogea, datând din sec. X-XI, se presupune a fi opera
unor populații turcice trecute de curând la creştinism2.
Pătrunderea în masă a acestor popoare turcice în spațiul românesc a dus la
scăderea comunităților agricole din regiunile de câmpie, bogate în păşuni. Relațiile
lor cu băştinaşii români au căpătat mai întâi forma incursiunilor de pradă, apoi au
fost stabilite raporturi tributale, în cadrul cărora autohtonii erau obligați la plata
unor dări regulate, ajungând, în cele din urmă, la o simbioză, ceea ce a presupus
desigur şi dezvoltarea unor legături de schimb, fapt dovedit de altminteri atât de
prezența unor elemente româneşti în cultura materială a pecenegilor, cumanilor
ş.a., precum şi de descoperirea unor obiecte tipic turcice în aşezările aparținând
culturii vechi româneşti de tip Dridu. Dar cei care au avut relații mai apropiate cu
românii au fost cumanii, în primul rând datorită faptului că ei au stat o perioadă
îndelungată în aceste regiuni. De altfel, în zona curburii munților Carpați a fost
înființată, în 1227-1228, şi o episcopie cumană, ca urmare a trecerii lor la catolicism;
este celebru în lumea ştiințifică acel Codex Cumanicus, întocmit în anul 1301, în
Crimeea, pentru uzul negustorilor şi preoților catolici aflați între cumani. Codex
Cumanicus este un monument al limbii (kîpceaco-) tătare (cuprinde şi un glosar de
peste 3000 cuvinte cumane cu corespondențe în latină şi persană). Creştinarea
cumanilor a înlesnit procesul de integrare a acestora şi în masa românească
autohtonă, ceea ce a dus la consolidarea formațiunilor politice locale. Patronimul
cumanic aba (tată, părinte, conducător etc.) se întâlneşte în numele unor vechi
familii boiereşti din Moldova şi Ţara Românească (Basaraba, Caraba, Tîncaba, Talaba,
Tortaba, Tocsaba etc.). Este de notat şi faptul că întemeietorul statului Ţara
Românească a purtat un nume clar turcic: Basaraba/Părinte cuceritor (fiul lui
Toktemir/ Tare ca fierul). Este incontestabil faptul că deplina constituire a statelor
feudale Ţara Românească şi Moldova a fost în primul rând consecința firească a
unei îndelungate evoluții istorice, un rezultat al dezvoltării economice, sociale şi
politice proprii românilor. Dar acest act esențial din istoria românească nu poate fi
înțeles fără a ține seama de contribuția directă a elementului cumanic la întărirea
clasei conducătoare româneşti, precum şi de rolul factorului tătăresc de veritabilă
barieră împotriva tendințelor maghiare de extindere peste munții Carpați3.
Vezi Ion Barnea, Ştefan Ştefînescu, Bizantini, Romani şi Bulgari la Dunărea de Jos (Din istoria Dobrogei,
vol, III), Editura Academiei, Bucureşti, p. 180-232.
3 Vezi N.Iorga, Imperiul Cumanilor şi domnia lui Băsărabă. Un capitol din colaboraţia româno-barbară în
evul mediu, “AARMSI”s.III, t.VIII, 1928, p.97-103; idem, Români şi tătari în evul mediu, „AARMSI“,
2
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Relațiile românilor cu turcii anatolieni datează şi ele din vremuri vechi.
Cunoscutul cronicar Yazicioğlu Ali în a sa Tevarih-i Al-i Selçük (Istoriile
selciukizilor), pe care a scris-o din porunca sultanului Murad al II-lea şi a terminato în anul 1424, arată că în expediția inițiată de sultanul Alaeddin Keykobad I (12201237), probabil în anul 1221, împotriva importantului centru comercial Suğdak
(Sogdaia) din Crimeea, o parte a armatei selciukide ar fi mers şi pe uscat, de-a
lungul mării, trecând prin țara Valahilor4. Această ştire, pusă abia de curând în
circuitul larg5, se întemeiază pe vechea tradiție istorică turco-selciukidă şi se referă
la statul Asăneştilor, cunoscut în istorie sub numele de Imperiul bulgaro-român, în
formarea căruia, de asemenea, cumanii au avut o contribuție importantă6. Acelaşi
Yazicioğlu ne-a transmis şi informația în legătură cu prima colonizare cu turci
anatolieni a Dobrogei. Este vorba de strămutarea unor grupuri compacte de
turkmeni (10-12.000), în 1263, sub conducerea lui Sarí Saltík Baba, în timpul
sultanului Izzeddin Kaykâvuz7. Cercetătorii înclină să creadă că urmaşii acestor
colonişti turkmeni-selciukizi ai Dobrogei sunt găgăuzii de astăzi, care şi-au păstrat
limba maternă turcă, dar au devenit creştini de rit ortodox (posibil între 1320-1330).
De la numele lui Sari Saltik Baba s-ar trage şi numele oraşului Babadag din
România, unde se află, de altfel, şi mormântul acestui mare misionar al islamului
în regiunile de la gurile Dunării.
Prezența turcă în Dobrogea este notată şi în perioadele următoare, până la
venirea otomanilor. Geograful arab Ibn Battuta, care a călătorit prin această
regiune în anul 1334, menționează faptul că turcii de aici se aflau în extremitatea
apuseană a lumii turce8. De altminteri, cel puțin partea nordică a Dobrogei se găsea
atunci sub stăpânirea Hoardei de Aur (numită şi Hanatul Kîpceac). Nu se cunosc
încă date suficient de clare în privința legăturilor dintre aceşti vechi turci şi români.
În orice caz, legăturile dintre ei trebuie să fi fost destul de strânse, de vreme ce - aşa
cum s-a arătat relativ recent9 - primul contact al românilor cu spiritul lui Nasreddin
Hodja (pe care Sarı Saltık se pare că l-a cunoscut personal, în Anatolia) datează
tocmai din această perioadă premergătoare venirii otomanilor.
Relaţiile dintre Ţările române şi Poarta otomană
Primele contacte dintre români şi otomani au avut loc la sud de Dunăre, în
contextul creat de înaintarea forțelor otomane către fluviu şi de eforturile Ţării
Româneşti de a ține noul pericol cât mai departe de hotarele sale. Aşa se face că,
s.III, t.VII, 1927, p.103-107. Vezi şi vol. Constituirea statelor feudale româneşti, coordonator Nicolae
Stoicescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1980.
4 Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi - Istanbul, Revan - 1392, f. 264v-265r.
5 Vezi Tahsin Gemil, în « Magazin Istoric », Bucureşti, nr. 6/1981
6 Vezi Nicolae Şerban Tanaşoca, Din nou despre geneza şi caracterul statului Asăneştilor, „RdI”, Tom 34
(1981), nr. 7, p. 1297-1312.
7 Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi, Revan-1391, f. 232-235, 360-361, 445; Aurel Decei, La problème
de la colonisation des Turques seldjoukides dans la Dobroudja au XIIIe siècle, „D.T.C. Fak. Tarih
Araştirmalari Dergisi”, VI (1968), nr. 10-11, p. 85-111, Ankara, 1972.
8 Ibn Batuta Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, Millî Eğitim Basimevi-Istanbul, 1971, p. 102. Ibn Battuta îi
numeşte constant turci pe tătarii din Hoarda de Aur.
9 Mihai Guboglu, Romen edebiyatinda Nasrettin Hoca, I Uluslararasi Türk Folklor Kongresi Bildirileri,
II, cilt, Ankara Universitesi Basimevi, Ankara, 1976, p. 66-72.
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domnul român Vladislav Vlaicu (1364-1380) a intervenit activ în sprijinul coalițiilor
antiotomane formate la sud de Dunăre. Strădaniile de a bara calea oştilor otomane
nu au avut însă rezultatul scontat; curând, akîndjii şi azepii au ajuns pe malurile
Dunării, amenințând direct pământurile româneşti. Cum, în acelaşi timp, Ţara
Românească era amenințată şi de Ungaria, domnul român a dat dovadă de luciditate
când a apreciat că pericolul otoman, deşi în dezvoltare, nu prezenta încă o
gravitate imediată pentru țara sa, comparativ cu presiunile catolico-maghiare, care
amenințau direct independența şi chiar ființa politică a Ţării Româneşti. Având în
vedere şi politica elastică pe care o practicau turcii în acea vreme, Vladislav Vlaicu
a fost primul domn român care a pus în aplicare şi față de otomani principiul politicii
externe româneşti de a utiliza evoluția raportului de forțe dintre marile puteri din
jur în vederea apărării propriilor interese majore. Politica de apropriere față de
turci, promovată temporar de Vladislav Vlaicu şi de urmaşii săi, a dat posibilitate
Ţării Româneşti să facă față cu succes presiunilor armate ale regatului maghiar.
Dar în adevăratul sens al cuvântului, începutul raporturilor româno-otomane,
caracterizate fie de ostilitate fățişă, fie de căutarea reciprocă a unui modus vivendi,
datează din vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418).
În vremea acestui domnitor, mai cu seamă după urcarea pe tron a lui
Baiazid I (1382-1402), politica otomană de expansiune a vizat direct şi Ţara
Românească. Pentru a face față situației, Mircea cel Bătrân a căutat mai întâi să-şi
întărească sistemul său de apărare; în acest sens şi-a îmbunătățit raporturile cu
regele Ungariei şi a intervenit activ în dreapta Dunării, unde şi-a lărgit stăpânirea
până la Marea Neagră. Din acest moment, relațiile româno-otomane au devenit
directe şi sistematice.
După o rezistență îndelungată, în care au fost obținute numeroase succese,
Mircea cel Bătrân a fost totuşi nevoit să recunoască, către sfârşitul domniei sale,
suzeranitatea sultanului, acceptând plata unui tribut de 3000 galbeni şi trimițânduşi fiul ca ostatic la curtea sultanului.
Este de observat faptul că Mircea cel Bătrân a realizat strânse legături şi cu
beilicurile din Anatolia, îndeosebi cu cel de Sinop, în vederea concertării eforturilor
pentru slăbirea forței otomane. De asemenea, în acelaşi sens el a intervenit activ şi
în luptele fratricide pentru tron izbucnite în Imperiul otoman după moartea lui
Baiazid I; Musa Celebi a ajuns pe tron cu sprijinul său politic şi material direct, fapt
ce trebuie avut în vedere atunci când apreciem conținutul politicii lui Mehmed I
Celebi față de Mircea cel Bătrân. Înțelegerea încheiată între ei în 1415 sau 1417, nu a
afectat fondul suveranității Ţării Româneşti, ea purtând semnificația răscumpărării
păcii otomane pe de o parte, iar pe de alta, de a obține neutralitatea Ţării
Româneşti, de care Mehmed I avea nevoie în mod imperios pentru consolidarea
situației interne ce fusese grav deteriorată de luptele fratricide, în care Mircea cel
Bătrân jucase un rol deosebit de important.
Conflictele pentru domnie izbucnite, după moartea lui Mircea cel Bătrân,
între numeroşii săi fii, au slăbit rezistența țării, situație de care Poarte a încercat să
profite pentru a aduce Ţara Românească în dependență efectivă. Aceasta a
provocat însă reacția românilor, care a luat forma luptei armate, mai întâi sub
conducerea celebrului voievod al Transilvaniei (mai târziu regent al Ungariei)
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Iancu de Hunedoara, care a reuşit să realizeze o puternică coaliție între cele trei țări
române, apoi nu mai puțin renumitului voievod al Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş
(1456-1462). Cuceritorul Constantinopolului a fost nevoit să conducă personal
expediția împotriva lui Vlad Ţepeş, deoarece lupta declanşată de acesta era de
natură să pericliteze serios hotarul dunărean al Imperiului otoman şi, prin extensie,
însăşi desfăşurarea politicii imperiale inaugurată de Mehmed al II-lea. Astfel că,
sultanul a impus Ţării Româneşti o nouă reglementare a raporturilor sale cu
Poarta, reglementare ce a marcat de fapt începutul suzeranității otomane efective.
Referindu-se la caracterul acestui act din 1462, Nicolae Bălcescu (1819-1852) scria
că: „el asigurează poporului dreptul de a-şi da lui dreptul de a face război şi pace;
prin urmare, nu poate fi privit ca un tractat de supunere, ci numai ca un tractat de
protecție, ca o alianță neegală, că supremația, care este numai un drept de onoare,
şi tributul, singurele drepturi ce are Poarta, nu ating întru nimic suveranitatea
nației române”10. Scriind în acest fel, N.Bălcescu nu făcea de fapt altceva decât să
transpună în accepțiunea sec. XIX tradiția istorică despre „capitulațiile” cu Poarta
otomană. Această tradiție a fost deosebit de puternică în întreaga istorie românească,
fiind izvorâtă, fără îndoială, din conținutul real al raporturilor româno-otomane
stabilite în secolul al XV-lea11. Într-adevăr, mai cu seamă cercetările întreprinse pe
baza documentelor turceşti de arhivă au demonstrat faptul că relațiile oficiale
româno-otomane s-au stabilit şi au evoluat pe baza unor condiții acceptate de
ambele părți, fiind deci de natură bilaterală, contractuală. În esență, condițiile
stipulate prevedeau achitarea unor obligații materiale din partea țărilor române, în
schimbul respectării autonomiei lor politice şi al apărării lor împotriva atacurilor
externe. În ciuda unor tendințe de încălcare ale acestor condiții, venite atât din
partea turcilor, cât şi a românilor, ele au rămas valabile în tot cursul evoluției
raporturilor de vasalitate - suzeranitate româno-otomane. Modificările intervenite
pe parcurs nu au vizat principiul care a stat la baza acestor relații, ci numai forma
şi dimensiunile în care a fost el operant.
La jumătatea veacului al XV-lea a recunoscut suzeranitatea otomană şi
celălalt principat românesc - Moldova. Moldova fusese ferită până atunci de
presiunea forței otomane, atât de rezistența desfăşurată de Ţara Românească, cât şi
de faptul că liniile politicii otomane nu căpătaseră încă extindere în direcția ei.
Angajarea Moldovei în sfera de interese a Porții este legată direct de politica
lui Mehmed al II-lea orientată către stabilirea monopolului otoman asupra zonei
Mării Negre. Astfel că, alături de coloniile genoveze din Crimeea, în anul 1456
Moldova a acceptat şi ea să plătească un tribut (de 2000 galbeni), obținând în schimb
protecția Porții, care a fost materializată imediat şi sub forma unui act de privilegii,
acordat negustorilor moldoveni pentru a face comerț în Edirne, Istanbul şi Bursa12.
Aşadar, ca şi în cazul Ţării Româneşti, raportul de vasalitate-suzeranitate
N.Bălcescu, Opere, vol, I, Bucureşti, 1953, p. 229.
Vezi Ştefan Ştefănescu, Ţara Românească de la Basarab I “Întemeietorul” până la Mihai Viteazul, Editura
Academiei, Bucureşti, 1970, p. 101-140 (Cap. III consacrat special problemei “Capitulațiilor” cu Poarta).
12 Publ, Fr. Kraelitz, Osmanische Urkunden in türkischer Sprache aus des zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts, Wien, 1921, p. 44-46. Republ. în trad.rom. de Mustafa A.Mehmed, Documente turceşti
privind istoria României. 1455-1774, vol.I, Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p.2-3.
10
11
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încheiat de Moldova cu Poarta s-a bazat pe principiul garantării integrității ei
politice, în schimbul achitării unor obligații materiale asumate, ca expresie a
recunoaşterii superiorității forței otomane. Potrivit concepției juridice a islamismului
clasic, Ţara Românească şi Moldova au fost astfel încadrate în regimul de dar-ülahd, ceea ce însemna că el putea fi transformat în cel de dar- ül-islam, dacă condițiile
stabilite nu erau respectate.
În acelaşi timp, trebuie să observăm că Mehmed al II-lea a stabilit hotarul
otoman pe limita naturală formată de Dunăre. Acest hotar oficial a fost respectat
de-a lungul întregii evoluții a relațiilor de vasalitate-suzeranitate dintre țările
române şi Poarta otomană. Extinderea stăpânirii efective otomane, atât în sec. XV,
cât şi în veacurile următoare, în unele locuri de peste Dunăre neavând alt scop
decât acela de a crea puncte şi zone militare înaintate, menite să apere atât acest
hotar, cât şi cele trei țări române împotriva tendințelor expansioniste ale Poloniei,
Imperiului habsburgic şi, mai târziu, ale Imperiului rusesc.
De aici putem înțelege limpede însemnătatea de „state-tampon” pe care au
avut-o țările române pentru Poarta otomană. La rândul lor, țările române au acceptat
suzeranitatea, mai bine zis protecția otomană, ca o modalitate de apărare a
intereselor lor fundamentale. Este de observat că țările române au utilizat suzeranitatea
limitată a Imperiului otoman ca o armă redutabilă împotriva tendințelor
expansioniste, acaparatoare ale marilor puteri creştine din vecinătatea lor.
Dar, tot atât de adevărat este însă şi faptul că românii nu au încetat niciodată
să lupte pentru libertatea lor. Ori de câte ori împrejurările au permis, ei au afirmat
în mod hotărât această aspirație fundamentală, recurgând în acest sens la căile cele
mai adecvate de luptă.
Voievodul Moldovei Ştefan cel Mare (1457-1504), unul dintre cei mai mari
conducători din istoria românilor, a recunoscut la început suzeranitatea otomană
acceptată de predecesorul său, Petru Aron (1451-1457), dar pentru a avea răgazul
necesar pregătirii luptei pentru recâştigarea independenței depline a țării sale. Întradevăr, după ce şi-a consolidat pozițiile pe plan intern şi extern, Ştefan cel Mare a
refuzat plata haraciului, afirmând astfel deschis independența totală a Moldovei. A
obținut un răsunător succes la Vaslui, în 1475, împotriva lui Süleyman paşa, şi a
produs dificultăți serioase campaniei, din anul următor, condusă personal de
Mehmed al II-lea împotriva sa. Dar, până la urmă, convingându-se şi de faptul că
puterile creştine vecine, îndeosebi Polonia, urmăreau anexarea Moldovei, Ştefan
cel Mare a preferat să reînnoiască înțelegerea cu sultanul. Tratatul de pace, încheiat
în 1479, cunoscut în istoriografie sub numele de „Sulhnâma-i sultan Mehmed”
(Tratatul de pace al sultanului Mehmed), prevedea clar respectarea strictă a
autonomiei de stat a Moldovei, exercitarea protecției otomane în schimbul unui
haraci mărit de 6000 galbeni anual: ”...nu vor fi atacuri asupra vieții şi averii sale
(ale voievodului Moldovei - T.G.) din partea mea, a sangeacbeilor mei şi a celorlalți
supuşi ai mei”13. Dincolo de formulele diplomatice, obişnuite pentru acele vremuri,
se vede clar că nici această înțelegere nu a afectat conținutul suveranității Moldovei,
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 3369, p. 472-479 ; publ. de Aurel Decei, Tratatul de pace sulhnâme - încheiat între sultanul Mehmed al II-lea şi Ştefan cel Mare, la 1479, “RIR”, XV (1945), fasc. IV,
p. 465-494.
13
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ea fiind menită doar să reglementeze reluarea relațiilor paşnice dintre Moldova şi
Poarta otomană. Acelaşi spirit a purtat şi tratatul moldo-otoman încheiat după
1484, când sultanul Bayezid II a cucerit cetățile moldoveneşti Chilia şi Cetatea
Albă. Semnificativ este faptul că, în sensul spiritului relațiilor dintre Moldova şi
Poartă s-a produs reacția violentă a sultanului față de cotropirea teritoriului
moldovenesc, în 1497, de către regele Poloniei, Ioan Albert. Chiar dacă în victoria
obținută de români împotriva polonezilor, la Codrii Cosminului (1497), forțele
turceşti au jucat un rol simbolic (au participat 500 ieniceri alături de Ştefan cel
Mare), în virtutea obligației de protecția asumată de sultan, trupele hanului
Crimeii și ale sangeacbeiului de Silistra au devastat, în anul următor, o bună parte
a teritoriului Poloniei14.
Suveranitatea de fapt a țărilor române a rămas neştirbită până în vremea lui
Süleyman Magnificul. Politica mondială desfăşurată de statul otoman odată cu
venirea pe tron a lui Süleyman Magnificul a afectat şi statutul internațional al Ţării
Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei. Pentru a garanta flancul drept al direcției
sale politice principale îndreptate către Europa centrală şi pentru a asigura
omogenitate şi spațiu operațional forțelor otomane şi tătare, aflate în zona gurilor
Dunării şi nordul Mării Negre, precum şi în scopul utilizării avuției economice a
țărilor române pentru aprovizionarea armatelor otomane de pe frontul habsburgic,
Süleyman Magnificul a trecut la acțiuni menite să lege mai strâns țările române de
Poartă. Aceasta s-a impus cu atât mai mult cu cât țările române au manifestat în
mod vădit, mai cu seamă în timpul voievodului Petru Rareş (1527-1538, prima
domnie), dorința lor de a-şi redobândi independența totală.
În urma unor campanii succesive şi a desfăşurării unei largi acțiuni
diplomatice, sultanul a impus, în anii 1538-1541, modificarea statutului extern al
tuturor celor trei țări române. Mai întâi Moldova, în 1538, apoi şi Ţara Românească,
în 1540, şi Transilvania, în 1541, au fost nevoite să accepte condițiile noi impuse de
sultan, condiții ce afectau toate aspectele raporturilor lor cu Poarta otomană.
Deşi respectată în continuare ca principiu fundamental al relațiilor românootomane, autonomia statală a țărilor române a fost totuşi sensibil restrânsă acum,
mai cu seamă în privința inițiativelor lor pe planul politicii externe şi a dreptului
feudalilor locali de a-şi alege voievodul şi principele. În acelaşi timp a fost întărită
centura de siguranță militară otomană din jurul lor, prin crearea unor puncte şi
zone strategice pe pământuri luate din trupul Moldovei (regiunea de sud-est,
Tighina-Bender), al Ţării Româneşti (Brăila) şi, mai cu seamă, al Transilvaniei
(Timişoara, Arad, Cenad, Lipova).
Evoluția dominației otomane asupra țărilor române, în a doua jumătate a
sec. XVI, a căpătat trăsături agravante îndeosebi sub aspect economic. Ca o
consecință directă şi a crizei generale otomane, obligațiile lor de această natură au
crescut curând nemăsurat de mult, atât în privința cuantumului, cât şi a numărului.
Regretatul acad. Mihai Berza a calculat că, în perioada 1581-1590, dominația
otomană numai asupra Ţării Româneşti s-a materializat în scurgerea din veniturile
ei a sumei de 6,5 milioane galbeni15 (bani dați pentru cumpărarea tronului, haraci,
14
15

Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, cilt II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1964, p.181-185.
M.Berza, Variaţiile exploatării Ţării Româneşti de către Poarta otomană în sec. XVI-XVIII, în „Studii.
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peşkeşuri, sumele cu care au plecat voievozii maziliți).
Ţările române au reacționat ferm față de acest curs grav al raporturilor lor cu
Poarta. Mai întâi a ridicat steagul luptei armate voievodul Moldovei Ioan Vodă cel
Cumplit (1572-1574), apoi marele erou al poporului român, Mihai Viteazul (15931601), care a înscris, prin înfăptuirile sale militare şi politice, pagini luminoase în
istoria națională românească.
Realizând unitatea de acțiune a celor trei țări române în jurul tronului său,
Mihai Viteazul a lovit puternic cetățile otomane de la Dunăre şi l-a înfrânt, în
august 1595, pe marele vizir Koca Sinan paşa, care venise în fruntea unei mari
armate cu intenția de a transforma în beilerbeilicuri Ţara Românească şi Moldova.
Lupta țărilor române sub conducerea lui Mihai Viteazul şi manifestarea presantă a
tendințelor expansioniste către Dunăre şi Carpați ale Poloniei şi Austriei, în
condițiile agravării crizei otomane şi a creşterii dificultăților impuse Porții de
războiul ei cu Iranul, au obligat pe conducătorii otomani să reconsidere atitudinea
lor față de țările române. Transilvania, Ţara Românească şi Moldova au căpătat
acum pentru Poartă valoarea primordială de „state tampon”, reclamată de securitatea
hotarelor ei dunărene. Îngrijorată de perspectiva potențială a eliminării sale din
nordul Dunării, Poarta a trebuit să facă şi unele concesii importante, contrare chiar
principiilor statornicite ale dominației sale cu caracter special în țările române. În
acest mod ne explicăm acordarea drepturilor ereditare lui Mihai Viteazul, pe
tronul Ţării Româneşti16 , şi lui Ieremia Movilă, pe cel al Moldovei17, în anul 1598.
Această atitudine conciliantă a Porții a avut o însemnătate foarte mare în
realizarea cu succes a acțiunii lui Mihai Viteazul de unire efectivă a celor trei țări
române sub sceptrul său, în anii 1599-1600. Unirea de formă şi de fapt a celor trei
țări române sub conducerea lui Mihai Viteazul era contrară principiilor de conducere
otomane, dar, în acelaşi timp, ea era în măsură să bareze tendințele expansioniste
ale Austriei şi Poloniei. Aici este locul să relevăm faptul că Poarta nu a fost
niciodată interesată să izoleze cele trei țări române între ele; dar, legătura organică
pe care o constatase între Moldova, Transilvania şi Ţara Românească ea înțelesese
s-o subordoneze politicii sale europene. Un bloc al celor trei țări române, constituit
însă sub controlul său, era de natură să reprezinte un element de însemnătate
majoră în sistemul defensiv otoman din Europa. Exercitarea dominației otomane în
toate cele trei țări române, în condiții aproape asemănătoare, şi îngăduirea şi chiar
încurajarea de către Poarta otomană a legăturilor tradiționale dintre ele a
reprezentat, desigur, un factor important în dezvoltarea treptată a procesului
istoric complex care a dus, în mod firesc, mai întâi la unirea Moldovei cu Ţara
Românească, în 1859 şi, apoi, la constituirea statului național unitar român, în 1918.
Relațiile româno-otomane din sec. XVII au evoluat, în general, în limite mult

RdI”, nr. 2, 1958, p. 61-62.
16 Original la Haus-, Hof - und Staatsarchiv Wien, Hungarica, Fasz, 132, f. 38-40. Publ.în translit. şi
trad. rom. de către Ta<h>sin Gemil, în vol. Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. Documente externe,
vol.I, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p.184-187 (doc.58) (sub tipar, atunci).
17 Original la Archiwum Glawne Akt Dawnich-Warszawa, Archiwum Koronne Warszawskie, dzial
tureckie, K. 71, t. 280, nr. 518. Publ. în trad. rom. de către Mustafa A.Mehmed, Documente turceşti, vol
I, p.142-143.
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mai largi decât cele din ultimele decenii ale secolului precedent. Cele trei țări
române au avut în această perioadă importante posibilități de acțiune pe plan
extern care, în unele faze - cum au fost domniile lui Bethlen Gabor şi a celor doi
Gh.Rakóczy în Transilvania, a lui Matei Basarab şi Constantin Şerban în Ţara
Românească, a lui Vasile Lupu şi Gh. Ştefan în Moldova, au ajuns până la afirmarea
deschisă a atributelor independenței efective. De asemenea, în privința aspectului
economic al dependenței de Poartă constatăm în această vreme o substanțială
diminuare a dărilor impuse (haraciul Moldovei a rămas neschimbat până la sfârşitul
sec. XVII, în jurul valorii de 70.000 reali, iar cel al Ţării Româneşti a fost constant de
130.000 reali) 18.
Epoca de refacere a potențialului otoman, realizată de către marii viziri din
familia Köprülü, a adus într-adevăr unele modificări şi în sensul accentuării
dependenței țărilor române, mai cu seamă a Transilvaniei, dar ele nu au afectat
conținutul autonomiei lor statale. Schimbările intervenite acum au fost, de fapt,
măsuri menite să ducă la respectarea cu strictețe, din ambele părți, a limitelor
stabilite în vremea lui Süleyman Magnificul, ale relațiilor româno-otomane. Pe de
altă parte, subordonarea mai strânsă a țărilor române în această vreme a fost şi o
consecință a fenomenului de pătrundere masivă a elementelor greco-levantine în
structura internă a Moldovei şi Ţării Româneşti, fenomen ce a început să se
manifeste încă din primele decenii ale sec. XVII.
S-a produs astfel nu numai deteriorarea individualității clasei dominante din
țările române, ci şi o accentuare a procesului, de altfel complex, de subminare a
capacității de rezistență a țărilor române. Recrutate îndeosebi din rândurile
aristocrației din Fanar şi având interese comune şi legături multiple în lumea
otomană, aceste elemente greco-levantine au extins aria de manifestare a crizei
otomane şi în țările române.
Înfrângerea lui Merzifonlu Kara Mustafa paşa în fața zidurilor Vienei (1683)
a regenerat planurile anexioniste ale Austriei şi Poloniei, care, de altminteri, îşi
aveau ațintite de mult privirile asupra zonelor carpato-dunărene. Cele trei țări
române s-au văzut astfel amenințate să schimbe o dominație străină cu alta; cea
nouă arătându-se a fi mult mai grea decât cea veche. Exemplul Transilvaniei, care a
„schimbat jugul de lemn turcesc cu jugul de fier habsburgic”, a fost cât se poate de
edificator şi pentru conducătorii Moldovei şi Ţării Româneşti. Astfel, în „uriaşul
efort de supraviețuire politică”, desfăşurat neîncetat de către țările române, şi-a
făcut loc o nouă orientare: „Imperiul otoman slăbit putea fi mai puțin primejdios
decât statele creştine puternice. Apetitul de anexiuni al partenerilor din coaliția
Ligii Sfinte a arătat românilor că turcii puteau fi, în anumite condiții, folositori.
Convingerea de peste un secol şi jumătate a revoluționarilor paşoptişti că
dependența țărilor române de Imperiul otoman poate fi o pavăză împotriva
politicii anexioniste a Rusiei țariste şi Austriei îşi are originile la sfârşitul secolului
al XVII-lea”19.
Ta<h>sin Gemil, Date noi privind haraciul ţărilor române în sec.XVII, „RdI”, t.30, nr.8, 1977, p.1443-1446.
Florin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la Fanarioţi : observaţii asupra politicii externe româneşti,
”SMIM „ , vol. VIII (1975), Bucureşti, p. 132 ; vezi şi Tahsin Gemil, Ţările române în contextul politic
internaţional (1621-1672), Editura Academiei, 1979, p. 217.
18
19
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Această nouă orientare a politicii externe româneşti nu era în fond altceva
decât o adaptare la noile condiții a vechiului şi constantului ei principiu de a veghea
la menținerea echilibrului de forțe dintre marile puteri vecine, pentru a garanta
astfel propria existență statală. Numai că de această dată, echilibrul de forță pe
plan european schimbându-se în mod evident în defavoarea Porții, țările române
nu au mai fost interesate în distrugerea Imperiului otoman, dimpotrivă,
menținerea ei constituia o garanție pentru existența lor politică. Această schimbare
de atitudine a conducătorilor români față de Poarta otomană nu a scăpat atenției
observatorilor europeni străini; unul dintre aceştia nota, la 5 decembrie 1686, că
românii „dacă au interes ca necredincioşii să fie nimiciți…ei sunt încă şi mai
interesați în fond ca puterea otomană să nu fie doborâtă, fiindcă atunci a lor ar fi
curând stinsă de împărat (habsburgic - n.ns.) sau de regele Poloniei”20.
Dar, această nouă opțiune politică românească nu s-a putut, desigur, impune
deodată. Ea nu a fost scutită nici de căutări, reveniri şi nici de opoziția unei părți a
conducerii româneşti, care rămânea ancorată de tradiția alianței creştine.
La începutul secolului al XVIII-lea, Rusia a devenit principalul inițiator al
acțiunilor antiotomane în zona Dunării. Această schimbare de poziții era mult mai
periculoasă pentru Imperiul otoman, în raport cu perioadele anterioare, când
acțiunile împotriva lui erau patronate de o putere catolică (Ungaria, Polonia,
Imperiul habsburgic). Rusia arborase drapelul ortodoxiei şi al eliberării, ceea ce era
de natură să confere eficiență deosebită planurilor sale de a se folosi de popoarele
ortodoxe din sud-estul Europei pentru a pătrunde în Balcani şi mai departe.
Având în vedere şi decepția provocată de trecerea lui Dimitrie Cantemir,
voievodul Moldovei, de partea Rusiei (1711), precum şi legăturile descoperite ale
voievodului Ţării Româneşti, Constantin Brîncoveanu, cu Rusia şi Austria (1714),
Poarta a considerat necesar să găsească o nouă formulă politică pentru a menține
țările române sub controlul său şi, implicit, pentru a-şi apăra hotarul dunărean.
Soluția impunerii unor voievozi aparținând mediului ortodox din Istanbul a fost
socotită cea mai adecvată situației din al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea, cu
atât mai mult cu cât aceste elemente greco-levantine acaparaseră deja poziții
importante în Moldova şi Ţara Românească.
A început astfel în istoria României aşa numită „epocă fanariotă”, cea mai
grea perioadă din întreaga evoluție a relațiilor româno-turce. Autonomia celor
două țări româneşti a fost simțitor restrânsă, voievozii fanarioți nefiind socotiți la
Poartă decât simpli dregători otomani creştini; boierimea şi-a văzut şi ea
privilegiile limitate, fără a-şi pierde însă rolul preponderent în conducerea internă
şi în opțiunile de politică externă. Subliniem însă imediat faptul că, entitatea de stat
a Moldovei şi cea a Ţării Româneşti nu au fost anihilate, căci însăşi interesele
fundamentale de apărare a liniei Dunării impuneau Porții să vegheze, mai mult ca
oricând, la respectarea individualității politice româneşti, ca o condiție esențială
pentru evitarea contactului direct cu cele două puteri creştine duşmane (Austria şi
Rusia), care formulaseră deja pretenții de moştenire asupra Imperiului otoman.
Pe de altă parte, apărarea acestei individualități de stat a constituit cheia de
boltă a întregii activități a Moldovei şi Ţării Româneşti pe plan extern, obiectiv
20

N.Iorga, Studii şi documente…, XX, p. 78.
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impus de însăşi rațiunea de a fi a domnilor fanarioți şi a boierimii româneşti.
Perioada fanariotă a reprezentat o pagină întunecată în istoria României nu
atât în aspectul său politic, cât în cel economic. Cu mici excepții, fanarioții au privit
țările române drept izvoare de îmbogățire rapidă, practicând în consecință stoarcerea
sistematică şi nemiloasă a contribuabilului, ceea ce a avut urmări dezastruoase
asupra gospodăriei țăranului român şi, deci, în privința dezvoltării generale a țării.
Dacă în atitudinea, în ansamblu bună, a poporului român față de turci, există totuşi
şi unele accente de resentiment istoric, acestea datează mai ales din perioada
fanariotă. La nivelul poporului, atunci nu s-a făcut distincția netă între turcii
propriu-zişi, pe de o parte, şi dregătorii otomani abuzivi şi fanarioții spoliatori, pe
de alta. Adăugând la acestea dorința de libertate, propaganda sistematică rusească
şi simțămintele religioase ale românilor, putem înțelege lesne participarea unor
însemnate detaşamente de voluntari români în cadrul armatelor țariste, în timpul
numeroaselor războaie ruso-turce din sec. XVIII şi de la începutul sec. XIX.
În acelaşi timp, având în vedere efectele cu totul negative ale dominației
otomane, concretizată în această perioadă sub forma domniilor fanariote,
boierimea românească, pătrunsă şi de ideile noi dezvoltate în Occident, a luptat
pentru respectarea limitelor inițiale ale raporturilor româno-otomane. În acest sens,
au fost trimise numeroase memorii atât la Poartă, cât şi la curțile europene. Mai cu
seamă începând cu a doua jumătate a sec. XVIII, odată cu apariția şi dezvoltarea
elementelor capitaliste în societatea românească, s-a impus ca o necesitate vitală
pentru români lărgirea şi reglementarea cadrului de autonomie statală atât a Ţării
Româneşti, cât şi a Moldovei.
Tratatul de la Küçük Kaynardja (1774) a adus unele îmbunătățiri în această
privință, în sensul garantării de către Poartă a respectării condițiilor statornicite,
încă din sec. XV-XVI, a dominației sale limitate în țările române. Într-adevăr, în
perioada următoare, Poarta a promulgat o serie de acte imperiale (hatt-i şerifuri,
firmane, seneturi) de reglementare a raporturilor româno-turce, care au întărit, în
ansamblu, regimul de autonomie politico-administrativă a Principatelor Române,
fiind menite de fapt să pună capăt abuzurilor şi să limiteze obligațiile lor materiale
către Poartă.
Aşa cum am mai arătat, autonomia politico-juridică şi administrativ-teritorială
a țărilor române a fost principiul fundamental al evoluției relațiilor româno-turce,
de la început şi până la sfârşit. Boierii români cereau întărirea acestei autonomii de
stat - care nu a fost niciodată negată de Poartă ca principiu politico-juridic - având
în vedere samavolniciile fanarioților şi abuzurile dregătorilor otomani aflați în
misiune sau cele săvârşite la hotarele româneşti. În schimb, Austria şi, mai ales,
Rusia, făceau caz de statutul internațional al Principatelor Române căutând astfel
să justifice intervenția lor în aceste teritorii şi să pregătească terenul pentru a le
anexa în întregime. De altminteri, însăşi condiția impusă de Rusia la Küçük
Kaynardja, privind limitarea monopolului comercial otoman în Principatele
Române nu urmărea, în fond, altceva decât să împiedice aprovizionarea forțelor
turceşti care aveau sarcina de a apăra cele două țări româneşti, şi să conserve
bogățiile româneşti în beneficiul Rusiei, căci aceasta era deja hotărâtă să le anexeze.
Conştientă de aceste planuri ale Rusiei şi geloasă pe câştigurile realizate deja
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de aceasta în dauna Imperiului otoman, Austria a invocat principiul echilibrului
pentru a anexa, în mod samavolnic, partea de nord a Moldovei, căreia i-a găsit şi
un nume nou - Bucovina (1775). Poarta, înfrântă şi slăbită deja de Rusia, nu a putut
face altceva decât să cedeze în fața amenințărilor austriece şi să accepte acest fapt,
care contravenea flagrant principiilor de drept internațional.
În competiția europeană pentru împărțirea Imperiului otoman a intervenit şi
Franța imperială a lui Napoleon Bonaparte. Întâlnirile de la Tilsit (1807) şi Erfurt
(1808) dintre Napoleon I şi țarul Alexandru I au dus la înțelegerea secretă dintre cei
doi împărați privind împărțirea lumii: Franța urma să ia Occidentul, iar Rusia Orientul.
În virtutea acestui aranjament franco-rus, Napoleon a cerut Porții să recunoască
ocupația rusească (înfăptuită încă din 1806) în Ţara Românească şi Moldova.
Favorizată şi de modificarea politicii napoleoniene față de Rusia, Poarta a continuat
însă războiul. Pretențiile anexioniste ale Rusiei, întinse inițial până la Dunărea
românească, s-au redus apoi la zona de până la Siret, pentru a se limita, în cele din
urmă, la jumătatea estică, de la Prut, a Moldovei, fapt consemnat în tratatul de pace
ruso-otoman de la Bucureşti (1812).
Ca şi actul de răpire, de către Austria, a unei părți din nordul Moldovei, şi
această anexiune rusească a unei jumătăți din teritoriul istoric al Moldovei, care îşi
avea propria sa individualitate politică şi teritorială, a reprezentat un act samavolnic,
înscris pe linia politicii de forță şi dictat practicată de marile puteri europene,
îndeosebi de Rusia şi Austria, față de aşa-zisul „om bolnav”, cum era numit atunci
Imperiul otoman. Atât Austria, cât şi Rusia au încălcat astfel în mod flagrant nu
numai dreptul natural al Moldovei asupra întregului său teritoriu, ci şi principiul
entității politico-juridice care a stat la baza întregii evoluții a raporturilor românootomane. Nu este lipsit de interes să facem şi mențiunea că, în privința acestor
anexiuni teritoriale, nici Austria şi nici Rusia nu au consultat, fie şi formal,
opțiunea locuitorilor din regiunile respective şi nu au ținut seama de protestele
populației şi conducătorilor Moldovei.
În contextul larg al mişcărilor de emancipare națională din lume a izbucnit,
în 1821, ridicarea la luptă a poporului român sub conducerea lui Tudor Vladimirescu.
Deşi declanşată în corelație cu mişcarea eteristă a grecilor, mişcarea românească a
avut propria sa identitate, atât în privința cauzelor şi a programului, cât şi a
desfăşurării ei. Reacția revoluționară românească a fost generată de procesul de
transformări interne şi a fost îndreptată în primul rând împotriva regimului
fanariot, care secătuia resursele țării şi împiedica dezvoltarea burgheziei naționale.
Dealtminteri, Poarta, deşi serios neliniştită de aspirațiile naționale ale românilor,
afirmate în chip evident în proclamația lui Tudor Vladimirescu, a privit mişcarea
românească ca o acțiune independentă de mişcarea eteristă. Singura trăsătură
comună dintre ele fiind doar temerea Porții ca aceste evenimente să nu o ducă la
un nou război cu Rusia. De aceea, conducerea otomană a fost deosebit de atentă la
atitudinea Rusiei în aceste împrejurări; hotărârea de rezolvare a crizei din Principatele
Române, prin intervenție armată, nefiind adoptată de Poartă decât după ce țarul a
dezavuat oficial mişcarea eteristă şi a devenit sigur că Rusia nu va reacționa.
Eteriştii şi, prin ei, Rusia urmăreau să subordoneze lupta românească
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planurilor proprii. Cum era şi firesc, Tudor Vladimirescu s-a opus cu vehemență
acestor maşinațiuni, ceea ce i-a făcut pe eterişti să-l ucidă mişeleşte. Josnicia acestei
crime politice se vede limpede dacă menționăm faptul că nici astăzi nu este
cunoscut locul unde a fost îngropat trupul acestui mare luptător pentru libertatea
şi progresul poporului român.
Lupta revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu a scos pregnant în evidență
aspirațiile naționale ale românilor şi a arătat hotărârea lor de a nu mai suporta
regimul spoliator al fanarioților. Poarta, convinsă şi ea astfel de nevoia unor schimbări
importante în Principatele Române a venit în întâmpinarea dorințelor boierimii
române, reinstaurând domniile pământene în 1822, deşi marile puteri, în frunte cu
Rusia, făceau presiuni pentru menținerea fanarioților pe tronurile statelor româneşti.
Fără îndoială, această măsură a avut o însemnătate majoră în dezvoltarea
societății româneşti în ansamblul ei. Încetarea domniilor fanariote a fost urmată
curând de o schimbare radicală a conținutului regimului de subordonare a
Principatelor Române față de Poarta otomană; el şi-a pierdut definitiv caracterul de
dominație efectivă, redobândind în schimb pe cel de suzeranitate-protecție.
În acelaşi timp a crescut însă ingerința Rusiei în Principatele Române,
fenomen care a luat chiar forma unei adevărate ocupații ruseşti, după pacea de la
Edirne/Adrianopol (1829). Conducătorii români erau îngrijorați tocmai de această
perspectivă a schimbării suzeranității slăbite a Porții cu stăpânirea puternică a
Rusiei. Românii deveniseră pe deplin conştienți de aceste obiective anexioniste ale
Rusiei, mai cu seamă după dureroasa experiență din 1812, când aceasta le-a răpit
jumătatea din teritoriul Moldovei. De aceea, legăturile Principatelor Române cu
Poarta otomană au reprezentat acum, mai mult ca oricând, pentru români o garanție
a existenței lor politico-naționale, iar pentru Poarta otomană o componentă de bază
a politicii sale vizând împiedicarea înaintării Rusiei către Dunăre şi Balcani.
Astfel că, revoluțiile burghezo-democratice de la 1848 din Principatele
Române „n’ont pas mis en danger l’intégrité politique de l’Empire Ottoman,
l’abolition de l’ancien statut du pays…, n’a pas eu pour but la rupture des liens
avec la Porte, mais la supression de l’asservissement de la majorité du peuple par
une minorité”21. Această trăsătură caracteristică a revoluției româneşti a fost
afirmată deschis în numerele din 23-30 august ale oficiosului „Poporul suveran”;
reflectând îngrijorarea românilor față de sensul adevărat al protecției ruseşti,
acelaşi oficios cerea „une protection totalement politique de toute l’Europe”,
capabilă să asigure dezvoltarea lor națională pe calea modernizării.
La rândul ei, Poarta, fiind convinsă că revoluția nu este îndreptată împotriva
ei, a adoptat la început o atitudine de expectativă. Dar, atunci când armatele ruseşti
au intrat în Moldova şi s-au îndreptat către Ţara Românească, forțele otomane de
la Dunăre au primit ordin de intervenție, pentru a preîntâmpina astfel ocuparea
unilaterală a Principatelor Române de către Rusia. Comandantul trupelor otomane
de intervenție, Süleyman paşa, avea instrucțiuni de a se purta conciliant cu
guvernul provizoriu şi cu populația Ţării Româneşti. Cu toate acestea, au avut loc
acțiuni spontane de rezistență armată ale românilor.
Vasile Maciu, Les relations roumano-turques pendant la révolution de 1848, „Belleten”, cilt XXXV sayi
139, Türk Tarih Kurumu-Basimevi, Ankara, 1971, p. 398.
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Deşi reprimată astfel, revoluția românească de la 1848 a avut consecințe
deosebit de importante în sensul deschiderii largi a căilor către unirea națiunii
române într-un singur stat modern şi independent.
Intervenția armatelor țariste în Principatele Române a dus la o nouă creştere
a influenței Rusiei aici, fapt impus Turciei prin convenția de la Balta Liman (1849),
care obliga sultanul să numească domnii români, pe 7 ani, de comun acord cu
țarul. Pe de altă parte, din dorința de a contracara creşterea influenței ruseşti în
Principatele Române, Poarta a acordat adăpost fruntaşilor revoluției române, ca de
altfel şi revoluționarilor din Imperiul habsburgic. Imperiile rus şi habsburgic au
cerut extrădarea acestor revoluționari; Poarta s-a opus însă categoric acestor
presiuni, fapt ce a dus la crearea, în planul relațiilor internaționale, a aşa numitei
„probleme a refugiaților”, care era cât pe aci să constituie cauza unui nou război
între Imperiul otoman şi cele două vechi duşmane ale sale: Rusia şi Austria22.
Revoluționarii români refugiați în Turcia au fost aşezați la Istanbul şi, mai
ales, la Bursa; au primit stipendii substanțiale (câte 1000 lei pe lună) din partea
guvernului otoman şi au avut libertatea de a întreține legături strânse cu ceilalți
emigranți români din străinătate; cei din Turcia având chiar posibilitatea de a-i
ajuta material pe revoluționarii români aflați în Occident. De asemenea,
revoluționarii români au întreținut relații strânse cu personalități politice şi
culturale turce, aşa cum a fost, de pildă, îndelungata prietenie dintre Ion Ghica şi
Ahmed Vefik paşa; iar alți refugiați români, precum celebrul agronom Ion Ionescu
de la Brad (se afla în bune relații cu Büyük Reşit paşa) au fost solicitați să rămână
mai multă vreme în Turcia, pentru a contribui la modernizarea vieții economicosociale din diverse regiuni, printre care şi Dobrogea, ale Imperiului otoman23.
Revoluția burghezo-democratică de la 1848 a constituit un moment de
referință şi pentru dezvoltarea relațiilor româno-turce în epoca modernă. În acest
sens, Vasile Maciu, membru corespondent al Academiei Române, sublinia
următoarele: „Fondées, à l’époque de la revolution de 1848, sur des intérêts
communs, mais également sur des intérêts contradictoires, déterminées par les
conditions historiques du temps, les relations roumano-turques se sont éclaircies
peu à peu, à mesure que l’importance des intérêts communs s’est accrue”24.
Unirea românilor într-un singur stat a constituit obiectivul principal al luptei
revoluționarilor români după 1848. Când revoluționarii români aflați la Istanbul au
hotărât ca „ambele emigrații din Moldova şi Ţara Românească se împreună sub o
singură direcție… care să lucreze pentru unirea ambelor principate”, cei de la
Bursa au aderat cu entuziasm. Dar, unii dintre ei nu aveau să vadă şi împlinit acest
mare act istoric al românilor; Grigore Ipătescu, Atanasie Lucsin, pictorii Barbu
Iscovescu şi Ion Negulici ş.a. se odihnesc în pământul Turciei25.

Ahmed Refîk, Türkiye’de mülteciler meselesi, Istanbul, 1926.
Vezi Amilcar Vasiliu şi Mihail Guboglu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii lui Ion Ionescu de la Brad
din timpul exilului în Turcia, în vol. „Ion Ionescu de la Brad - Aniversarea a 150 de ani de la naştere”,
Bacău, 1968, p. 225-237.
24 Vasile Maciu, op.cit., p. 402.
25 Vezi Panait I.Panait, La cumpăna continentelor. Însemnări de călătorie în Republica Turcia, Bucureşti,
1980, p. 144.
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Imediat după 1848, revoluționarii români au adresat Porții un memoriu ,
intitulat „Principatele, adică scurta istorie a Ţării Româneşti şi Moldovei” (Memleketeyin,
yani Eflâk ve Boğdan tarihçesi)26, în care demonstrând originea latină comună, identitatea
de limbă şi tradiție istorică şi invocând vechile tratate de privilegii, se cerea sprijinul
guvernului otoman în susținerea acestei cauze drepte a națiunii române.
Atitudinea Porții otomane față de problema unirii Principatelor Române a
fost subsumată politicii sale față de Rusia şi conformă principiilor enunțate în
Islahat fermanı (Edict pentru reformă), din 18 februarie 1856. Cu alte cuvinte, Poarta
a privit mişcarea unionistă românească prin prisma temerilor sale față de acțiunile
externe şi interne de desmembrare a Imperiului otoman. În privința problemei
româneşti, Fuad paşa a văzut trei soluții: 1) Menținerea Moldovei şi Ţării Româneşti ca
două provincii separate, 2) Unirea lor sub un prinț străin, 3) Unirea lor sub un
domn pământean. Deşi soluția Unirii era precumpănitoare, totuşi Faud paşa conchidea
că „nu există altă soluție sigură decât aceea de a le guverna prin doi domni diferiți”,
ceea ce s-ar justifica - după opinia sa - că „dacă e nevoie să se creeze o barieră în
fața Rusiei, atunci această barieră trebuie să fie forța Imperiului otoman”27.
Deşi, astfel, Poarta s-a situat pe o poziție potrivnică unirii Principatelor
Române, totuşi ea a acceptat fără rezerve textele aşa-ziselor „capitulații” puse de
români pe masa Congresului de pace de la Paris (1856), ca bază de discuții pentru
viitorul statut internațional al Principatelor Române, care a fost hotărât doi ani mai
târziu, tot la Paris. Unirea formală preconizată de puterile europene garante a fost
transformată însă în faptă istorică prin voința întregului popor român (24 ianuarie
1859). Vizita la Istanbul, în septembrie 1860, a lui Alexandru Ioan Cuza, principele
ales de românii din Moldova şi Ţara Românească, a fost un succes mare pentru
cauza unirii româneşti. Prințul Cuza a fost întâmpinat cu onoruri deosebite; a avut
întrevederi cordiale cu sultanul Abdul Megid şi cu marele vizir Mehmed Emin
paşa. Drept urmare, prin firmanul din 6 decembrie 1861, Poarta a recunoscut dubla
alegere a principelui Al.I.Cuza. În ianuarie 1862 s-a realizat deplina unire a
Principatelor Române. Al.I.Cuza a inițiat o serie de reforme menite să transforme
România într-un stat modern. Dar, în urma unor neînțelegeri, ivite din această
pricină cu Parlamentul țării, Al.I.Cuza a luat puterea în mâinile sale (2/14 mai
1864). Deşi, la început, Poarta a protestat față de acest act al principelui, totuşi, în
iunie același an, a acceptat vizita lui Al.I.Cuza la Istanbul, vizită care s-a transformat
într-un adevărat triumf. Potrivit relatării istoricului oficial otoman Lütfi Efendi,
Al.I.Cuza a fost întâmpinat cu onorurile rezervate regilor şi împăraților. Reşedința
sa oficială a fost la palatul Küçüksu. În onoarea sa au fost organizate recepții
somptuoase; s-au dat ordine, medalii şi daruri prețioase. În urma întrevederilor
oficiale, Poarta a recunoscut unirea, împreună cu toate actele care au consolidat-o
(16/28 iunie 1864)28. S-a întărit astfel poziția principelui şi a guvernului său, ceea ce
a permis adoptarea unor măsuri energice de autoritate. În august 1864 a fost
Se păstrează la Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, T.Y. 2479.
Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye, cilt I, Ankara, 1960, p. 426 (Apud Mustafa Ali
Mehmed, Istoria Turcilor, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 338).
28 Vezi Enver Ziya Karal, Osmanli Tarihi, VII cilt, 2 baski, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara,
1977, p. 9.
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legiferată reforma agrară, care proclama eliberarea țăranilor de servituțiile feudale
şi împroprietărirea lor cu pământ. Era cea mai importantă măsură pentru
edificarea României moderne29. Dar, opoziția internă a pregătit şi a reuşit în curând
să-l înlăture pe Al.I.Cuza (11 februarie 1866), aducând în locul său un prinț străin,
care a fost găsit în persoana lui Carol de Hohenzollern (10 mai 1866). Noul principe
al României a făcut curând şi el o vizită la Istanbul. Acelaşi istoric oficial Lütfi
Efendi, descrie înaltele onoruri care i-au fost rezervate principelui Carol în capitala
otomană: „Atunci când s-a aflat că principele vine la Dersaadet (Locul Fericirii Istanbul), în întâmpinarea sa a fost trimis aghiotantul împărătesc Gemil paşa.
Acesta mergând cu vaporul „Izzedin” la Varna, l-a adus cu măreție la Istanbul şi la cazat în palatul imperial „Göksu”, care îi fusese pregătit. După un timp de
odihnă, voievodul Principatelor Române a fost adus cu acelaşi vapor la Palatul
imperial (Dolmabahce -T.G.), pentru a fi primit cu măreție în audiență împărătească.
De acolo, s-a mers la cheiul de la Sirkeci, unde era aşteptat de două batalioane ale
armatei imperiale, care au mers de o parte şi de alta ale caleştii cu care a venit la
Înalta Poartă (Guvernul otoman - T.G.), unde înalții demnitari (miniștri) i-au urat
bun venit. Apoi, s-a mers la palatul sus-menționat. După câteva zile, Gemil paşa l-a
adus din nou în fața împăratului, pentru a fi distins cu o decorație otomană de
primă clasă. În acea zi, la şcoala militară fiind zi de examen, principele a fost adus
acolo pentru a asista la ceremonia militară. În acea seară, la reşedința ministrului de
externe a fost organizată o recepție, la care au fost invitați înalți demnitari. Orchestra
imperială a interpretat muzică românească (Ulah havası). Recepția oferită în onoarea
sa a fost o reuşită, iar din partea împăratului i-au fost dăruiți cinci cai arabi.
În a noua zi de la sosirea sa în Istanbul, <principele> a mers <din nou> la
palatul imperial, pentru a îndeplini ceremonialul oficial de rămas bun. Apoi,
însoțit de pomenitul Gemil paşa, a plecat cu menționatul vapor în țara sa”30.
Semnificativ este faptul că, la recepția dată în onoarea lui Carol de HohenzollernSigmaringen orchestra imperială a interpretat muzică românească, ceea ce avea
menirea să sublinieze că principele era onorat în calitatea sa de reprezentant al
poporului român. Fără îndoială, ca şi toate puterile europene garante, Poarta
înțelesese bine faptul că detronarea lui Al.I.Cuza şi aducerea unui prinț străin
reprezenta, în fond, o expresie a independenței României. Constituția promulgată
în 1866 făcea de altfel abstracție de suzeranitatea otomană, iar onorurile rezervate
lui Carol la Istanbul au reprezentat, în acest context, şi o expresie a recunoaşterii de
către Poartă a independenței de facto a statului român.
Totuşi, succesul din 1866, obținut pe calea afirmării voinței naționale, nu era
suficient nici pentru dezvoltarea firească a României şi nici pentru securitatea ei
externă. Acest câştig de cauză trebuia grabnic consolidat, pentru a se putea ajunge,
din toate punctele de vedere, la promovarea României ca factor activ în evoluția
relațiilor internaționale31. Obținerea independenței naționale se impunea ca o
necesitate primordială. Guvernul de la Bucureşti a inițiat o serie de consultări
diplomatice. Marile puteri au adoptat însă o atitudine net ostilă, ceea ce i-a făcut pe
Vezi Istoria României, vol. IV, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, p. 374-385.
Apud Enver Ziya Karal, op.cit., p. 12-13.
31 România în relaţiile internaţionale, Editura Junimea Iaşi, 1980, p. 216-217.
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români să se adreseze direct guvernului otoman. Tratativele duse de generalul
Ioan Ghica, agentul României la Istanbul, au urmărit să demonstreze necesitatea
independenței naționale şi, mai ales, adoptarea urgentă a măsurilor menite să
asigure integritatea teritorială a României. În parlamentul şi guvernul român era
destul de puternică gruparea celor care doreau obținerea independenței pe calea
indirectă a neutralității în războiul care se contura tot mai mult în Balcani. La
rândul ei, nici Poarta nu era atât de intransigentă în această privință, dar dorea mai
întâi ca România să lupte alături de ea în eventualitatea unui război ruso-turc. Un
astfel de scop a purtat misiunea la Bucureşti a lui Ali Bey, guvernatorul Tulcei.
Propunerea sa ca guvernul român să concentreze 50.000 oameni la granița sa cu
Rusia şi să dea liberă trecere armatelor otomane a fost refuzată, căci acceptarea ei
ar fi dus la transformarea României în teatru de război. Promulgarea primei
Constituții otomane (Kanun-i Esâsi), la 23 decembrie 1876, în care România era
cuprinsă în categoria unei „provincii privilegiate”, a produs în mod îndreptățit
radicalizarea atmosferei politice din România. Cu toate acestea, nu au fost
abandonate încă încercările de obținere a independenței pe calea tratativelor. Întrun raport al ambasadei imperiale germane la Istanbul, din 2 februarie 1877, se
arăta: „Agentul român care se află aici în misiune extraordinară, domnul
<Dimitrie> Brătianu, a expus zilele acestea, în convorbiri confidențiale cu miniştrii
turci, o chestiune a cărei simplă menționare ar fi fost imposibilă altădată. E vorba,
nici mai mult nici mai puțin, decât de aprobarea de către Poartă a proclamării
independenței şi totodată a neutralizării României. Domnul Brătianu a arătat
miniştrilor turci că, aşa cum demonstrează istoria ultimilor 50 de ani, atâta timp cât
formează o parte integrantă a Imperiului otoman, România va rămâne mereu
expusă unei invazii ruse şi nu va fi în stare să-şi apere autonomia față de o
supraputere şi să servească Porții ca bastion împotriva atacurilor Rusiei. Această
situație se va schimba îndată ce România, eliberată de raportul ei față de Turcia, va
sta pe propriile ei picioare şi va fi declarată, cam în felul Belgiei, printr-un tratat
internațional, ca stat neutru. Granița dunăreană a Turciei va fi atunci asigurată din
toate părțile împotriva unui atac din nord, căci orice încercare de a face din
România neutră o bază de operațiuni împotriva Turciei, ar trebui să fie respinsă de
întreaga Europă…”32. Guvernul otoman nu a respins aceste propuneri realiste, dar
nici nu a trecut la fapte concrete, menținându-se pe vechea poziție de a atrage
România de partea sa în războiul ruso-turc care se arăta deja inevitabil.
Într-adevăr, obținând garanțiile Rusiei în privința integrității ei teritoriale (4
aprilie 1877), România a înțeles că independența trebuie cucerită şi a început
pregătirile de război. Chiar şi Anglia, care era cea mai ferventă apărătoare a
intereselor Porții, recunoştea, prin glasul reprezentantului ei, că „… din punctul de
vedere al românilor, dacă ei îşi doresc cu adevărat independența, nu e nici o
îndoială că aceasta trebuie smulsă în criza actuală”33.
La 9 mai 1877, prin glasul marelui om de stat Mihail Kogălniceanu, atunci
ministrul de externe al României, s-a declarat solemn „independența absolută a
României” ca „o națiune de sine stătătoare”. Declarația de independență a României
32
33

Independenţa României. Documente, vol. II, part. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 276-277.
Ibidem, p. XXX.
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a fost pecetluită cu sângele vărsat de români în bătăliile purtate la Plevna, Grivița,
Rahova ş.a. Chiar şi în aceste condiții de război au fost nenumărate cazurile de
umanitate şi respect de care au dat dovadă, unii față de alții, atât militarii români
cât şi militarii turci. Gazi Osman paşa după ce a rezistat eroic la Plevna, împreună
cu ostaşii săi, a trebuit să capituleze. La 12 decembrie 1877, Osman paşa a fost
readus la Plevna, într-o trăsură descoperită. Ostaşii români şi ruşi, înşirați de o
parte şi de alta a şoselei, i-au arătat admirație şi respect. Prințul Carol al României
şi marele duce Nicolae l-au întâmpinat cu multă condescendență. Fiind rănit,
viteazul comandant turc a fost trimis la Bucureşti, care l-a primit cu multă căldură.
Stima de care s-a bucurat în România a fost pentru el o mare consolare. Rana i-a
fost bine îngrijită; pentru însănătoşirea lui grabnică, prințul Carol a avut
amabilitatea de a-i pune la dispoziție chiar pe medicul său personal34.
Pacea de la San Ştefano şi apoi Congresul de la Berlin au consfințit
independența de stat a României şi, totodată, încorporarea Dobrogei între hotarele
sale. Relațiile turco-române au intrat astfel într-o epocă complet nouă, caracterizată
de eforturile comune depuse în vederea găsirii modalităților celor mai potrivite
pentru dezvoltarea legăturilor paşnice, de conlucrare pe diverse planuri spre
folosul ambelor părți, pe bază de egalitate deplină şi respect reciproc.
Raporturi de egalitate
Atât guvernul otoman, cât şi cel român au pornit la stabilirea noilor relații cu
dorința deopotrivă de sinceră de a prelua din trecut tot ce a fost pozitiv şi de a
trece cu vederea ceea ce putea dăuna apropierii dintre ele. În acest spirit a fost
redactată scrisoarea, din 3/15 februarie 1878, adresată de ministrul de externe
român, Mihail Kogălniceanu, ministrului de externe otoman Safvet paşa: „L’espoir
d’une paix prochaine, également appelée par les voeux toutes les parties
intéressées, me détermine à m’adresser directement à V.E. pour la prier de
comuniquer à la Sublime Porte le désir où est la Roumanie de voir se rétablir entre
elle et l’Empire Ottoman des relation de durable amitié…
…La crise douloureuse pour tous, mais où tous ont déployé un égal heroïsme,
où tous ont montré le plus patriotique souci de leur dignité nationale, arrivé à son
apaisement. Le moment est venu d’oublier le passé ou de n’en retenir que les
enseignements, et de songer à regler l’avenir d’un sincère et commun accord…
…Aujourd’hui la Roumanie se présente de nouveau devant l’Europe. A côté
des exigences présentes, elle invoque son aptitude manifeste à prendre place, comme
Etat absolument distinct, dans la famille européenne. Mais elle se tourne aussi vers
l’Empire Ottoman, car elle voudrait que la Sublime Porte fût la première à estimer
qu’il y a tout à la fois justice et intérêt général à consacrer en droit la position
occupée en fait par la Roumanie, et à reconnaître aussi la première l’independance
effective de l’Etat Roumain…”35. La 2 februarie 1878, Mihail Kogălniceanu
Din articolul publicat de Cem Atabeyoğlu în revista „Pirelli”, aprilie 1976, articol tipărit şi de
revista „Magazin Istoric” din Bucureşti, nr. 5 (mai) 1977 (număr festiv consacrat Centenarului
Independenței României).
35 Acte et documents extraits de la correspondance diplomatique de Michel Kogalniceano relatifs à la guerre de
l’Indépendance Roumaine 1877-1878, publiés par Basile M.Kogalniceano, volume I-fascicule I,
Bucureşti, 1892, p. 184-185.
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exprimase intenția guvernului român de a-i repatria pe cei 6000 de prizonieri
otomani, „care din partea noastră sunt liberi de a se întoarce acasă la ei”36.
La rândul ei, Poarta, conştientă de justețea şi valoarea restabilirii relațiilor
sale cu România, pe baze noi, a fost receptivă la inițiativa guvernului român şi a
recunoscut independența României înaintea Italiei, Angliei, Franței şi Germaniei.
„Din cele ce mi s-a comunicat - raporta lui M.Kogălniceanu agentul diplomatic
român la Istanbul, Chr.Balş, la 12/24 august 1878 , rezultă că Înalta Poartă dorind
ca cele mai bune relații să existe între dânsa şi guvernul român, este dispusă a
numi un ministru plenipotențiar la Bucureşti, pe dată ce guvernul român va avea
numit la Constantinopol un reprezentant de acelaşi rang, şi acesta să fie o persoană
ce s-ar bucura nu numai de încrederea guvernului său, ci ar însuşi şi calitatea de a
fi plăcut Înaltei Porți. În acest sens, Azarian Efendi a fost însărcinat de Înalta Poartă
de a face o comunicare Excelenței Voastre…”37.
În septembrie 1878, cele două state au făcut schimbul de diplomați; România
a trimis la Istanbul, ca ministru extraordinar şi plenipotențiar pe Dimitrie Brătianu,
iar Poarta otomană, cu acelaşi rang, pe Süleyman Bey. Cu ocazia primirii în
audiență oficială de prezentare a reprezentantului sultanului la Bucureşti, în ziua
de 15 decembrie 1878, Süleyman Bey a declarat că se simte fericit „să inaugureze
aceste bune raporturi şi toate sforțările sale vor fi consacrate a le menține şi a le
dezvolta”. Răspunzând, principele Carol a spus: „dorim să dezvoltăm şi să
consolidăm legăturile de amiciție restabilite într-un mod atât de fericit între țările
noastre şi în interesul lor reciproc”38. Au fost înființate consulate otomane la Iaşi
(1879), Călăraşi şi Tulcea (1880), Constanța (1882), Giurgiu (1891), Turnu Severin
(1892), Brăila (1895), Galați (1897) ş.a.; iar consulatele române din Imperiul otoman
funcționau la Salonic, Adana, Izmir, Monastir, Ianina ş.a.
La 5 decembrie 1878 s-a încheiat o convenție turco-română privind schimbul
de prizonieri, fapt ce a fost de natură să creeze de la bun început un climat
favorabil dezvoltării relațiilor dintre cele două state. Dată fiind şi atitudinea
(oficială) înțelegătoare a guvernului român față de locuitorii turco-tătari ai
Dobrogei, aceste raporturi au devenit din ce în ce mai strânse. De altminteri, în
cadrul dineului oferit de însuşi sultanul Abdul Hamid al II-lea în onoarea
ministrului român Dimitrie Brătianu, suveranul otoman şi-a exprimat mulțumirea
față de comportarea corectă a guvernului român cu musulmanii din Dobrogea şi a
declarat că „…o necesitate imperioasă pentru Turcia şi România este de a întreține
relațiile cele mai amicale”39.
La rândul său, guvernul otoman a manifestat multă bunăvoință față de
doleanțele guvernului român în privința românilor sud-dunăreni aflați în Imperiul
otoman. În acest sens, marele vizir Mehmed Kiamil paşa a declarat, în 1890, că

N.Iorga, Correspondance diplomatique roumaine sous le roi Charles Ier de Roumanie (1866-1880),
Bucureşti, 1938, p. 459.
37 Document aflat în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe din Bucureşti (publicat de fostul
ministru de externe al R.S.România, George Macovescu, în „Magazin Istoric”, nr. 5(122).
38 Memoriile Regelui Carol I al României de un martor ocular, vol. XV, Bucureşti, p. 24.
39 Document în Arhiva M.A.E. - Bucureşti (Apud N.Ceachir, România în sud-estul Europei 1848-1886,
Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 201).
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„Poarta va lua în considerare cererea aromânilor de a li se proteja drepturile lor
legitime”, legate mai cu seamă de utilizarea limbii române în şcoli şi biserici40.
În împrejurările grele pentru guvernul otoman iscate de tulburările necontenite
din Balcani şi produse de presiunile tot mai puternice exercitate asupra sa de
marile puteri europene şi de S.U.A., marele vizir Said paşa a apreciat „atitudinea
demnă şi corectă a României în tot timpul desfăşurării ultimelor evenimente” şi şia exprimat mulțumirea față de tactul României în privința intereselor Turciei41; iar
cu o altă ocazie se exprima convingerea că „niciodată n-au fost între noi relațiuni
mai facile şi mai plăcute ca în aceste grele momente, în care evenimentele din
Balcani au o înrâurire atât de pronunțată asupra raporturilor internaționale”42.
Relațiile bune dintre Turcia şi România s-au dezvoltat în aşa măsură, încât
curând (1891) sultanul în persoană a ținut să declare ministrului român la Istanbul
faptul că Imperiul otoman şi România au interese identice, primejdii comune şi că
ar fi necesară încheierea unei „Antante între România şi Turcia”. În acelaşi timp,
sultanul şi-a exprimat admirația față de națiunea română, dând să se înțeleagă că
Turcia este favorabilă creşterii teritoriului României, deoarece provincii locuite de
români se află în afara statului, ceea ce era o aluzie evidentă la Transilvania43.
De altminteri, diplomații otomani din România urmăreau cu viu interes
lupta desfăşurată de români, din ambele părți ale Carpaților, pentru desăvârşirea
unității naționale. Astfel, la 27 mai 1884, ministrul otoman la Bucureşti, Süleyman
Bey, raporta cu vădită simpatie despre manifestația de solidaritate a studenților
din București cu acțiunile pentru unire ale studenților din Cluj, subliniind justețea
cauzei naționale româneşti: „Votre Excellence (Asim paşa, ministrul de externe al
Imperiului otoman - T.G.) sait qu’en Hongrie et dans la Transylvanie il y a une
nombreuse population de race roumaine, qui vit toujours en désaccord avec les
Hongrois et qui leur rien veut pour lui avoir fait perdre certains droits dont elle
jouissait ab-antiquo”44.
Lupta împotriva asupririi naționale a românilor din Transilvania a dobândit,
în 1892-1894, un nou conținut şi valențe internaționale prin mișcarea memorandistă.
Ambasadorul Turciei la Viena, Ziya Bey, în raportul său, din 13/25 iulie 1892, către
ministrul de externe Said paşa, a înțeles limpede legitimitatea acestei acțiuni
memorandiste, cauzată de „tendance de la législation hongroise à magyariser les
autre nationalités et défectuosité du regim électoral hongrois qui fait… que les
populations non magyares ne sont pas représentées à la Chambre des Deputés de
Buda prist proportionnellement au chifre que le recensement leur attribue... Il est à
remarquer que les Roumains vivant au nord des Alpes transylvaniennes atteignent
les chiffre de trois millions et forment ainsi la cinquième de la population de
Royaume de Saint Etienne”45. Secretarul legației otomane de la Bucureşti, Kara

Arh.St.Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 2, f. 2.
Arh. M.A.E. din Bucureşti (Apud N.Ceachir, Contribuţii la istoricul relaţiilor româno-turce (18781914), „Buletin de studii şi referate al ADIRI”, nr. 5 (23), 1970, p. 12).
42 Ibidem.
43 Arh.St.Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar 19, f. 1-3.
44 Diş Işleri Bakanliği Arşivi - Istanbul, Hazine-i Evrak (siyasî), paket 243.
45 Ibidem.
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Theodory, raporta şi el, la 2/14 iulie 1892, ministrului de externe Said paşa, despre
acțiunile de solidaritate cu memorandiştii români din Transilvania, acțiuni avute
loc la Iaşi, Bucureşti şi în alte oraşe46. În acelaşi timp, ziarele „Malumat”, „Sabah”
ş.a. au publicat articole elogioase despre România, insistând asupra problemei unei
alianțe turco-române.
În aprilie 1897, ministrul român la Istanbul, Trandafir Djuvara şi ministrul
justiției în guvernul de la Bucureşti, G.Djuvara, au fost primiți de către sultanul
Abdul Hamid, căruia i-au arătat că, după 1878, România a dat numeroase dovezi
de prietenie față de Imperiul otoman şi că ea este dispusă să cedeze „un loc în
Bucureşti pentru construirea unei moschei, contribuind şi la zidirea ei”, cerând în
schimb satisfacerea unor doleanțe privind probleme comerciale, proprietăți şi, mai
ales, religioase. În privința acestui din urmă aspect, este de notat faptul că, „din
cauza intrigilor greceşti şi mai ales a atitudinii oscilante a patriarhului ecumenic de
la Constantinopol”, problema mitropoliei române nu se rezolvase încă. Turcia fiind
însă în această vreme în război cu Grecia şi având în față pericolul unor conflicte
armate cu Serbia şi Bulgaria, condiționa rezolvarea acestei chestiuni a mitropoliei
românilor sud-dunăreni de încheierea alianței cu România, căci marele vizir era
convins că „Bulgaria şi Serbia nu ar avea nici o însemnătate dacă România este
alături de Turcia”47. Problema dezvoltării relațiilor celor mai bune între Turcia şi
România a fost evidențiată cu tărie, din ambele părți, cu diverse ocazii, mai cu
seamă la sărbătoarea aniversării a 25 de ani de domnie a sultanului Abdul Hamid
al II-lea, jubileu la care a participat şi o delegație românească extraordinară
condusă de Al.Marghiloman.
În împrejurările internaționale, foarte dificile pentru Turcia, din anii 19031905, poziția leală a României era de importanță deosebită pentru Poarta otomană.
În mai 1905, guvernul sultanului a satisfăcut doleanțele României privind drepturile
civile şi religioase ale românilor din Imperiul otoman; astfel, a fost lovită şi politica
de obstrucția promovată în această chestiune de către Grecia, prin intermediul
Patriarhiei de la Constantinopol. Într-un raport al ministrului român la Istanbul,
Alexandru Lahovary, se arată că irade-aua (decret imperial) de recunoaştere a
drepturilor românilor balcanici a produs „mare senzație” asupra publicului grecesc
şi, mai ales, în cercurile influente din Fanar.
Relațiile româno-turce au cunoscut în anii următori o evoluție şi mai
ascendentă. Cu ocazia unei audiențe acordată, în noiembrie 1906, lui Dimitrie
Sturdza şi Papiniu Ion, sultanul a fost asigurat din nou de prietenia României
„pentru Imperiul său şi despre lipsa absolută a oricărui fel de învoială politică
contrară intereselor Imperiului <otoman>”48. Iar în mesajul coroanei din noiembrie
1907, se releva încrederea care caracterizează relațiile româno-turce, ceea ce - arăta
regele - va duce în curând la încheierea unei convenții comerciale şi a uneia
consulare între cele două țări49. Câteva luni mai târziu, sultanul a adresat regelui
Carol şi reginei Elisabeta invitația oficială de a vizita Turcia.
Ibidem.
Arhiva M.A.E. - Bucureşti (N.Ceachir, op.cit., p. 16).
48 Ibidem, p. 19-20.
49 Monitorul Oficial, 15/28 noiembrie 1907.
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În acelaşi timp, din rapoartele diplomatice otomane se învederează atenția şi
înțelegerea cu care reprezentanții Turciei în România urmăreau dezvoltarea luptei
naționale legitime a românilor pentru reunificarea teritoriului străbun. Astfel, Gürdji
Selim, consulul otoman la Iaşi, în raportul său, din 7/20 mai 1908, către ministrul de
externe Tevfik paşa, descrie cu căldură aspirațiile de unitate națională manifestate
cu prilejul vizitei la Iaşi a unui grup de români din Bucovina, regiune răpită de
Austria în 1775. „Tout roumain - subliniază consulul turc - qui passe par les bancs
de l’école ne fut ce que primaire même, apprend que la Bucovine, la Transylvanie
et la Bessarabie se sont de provinces detachées du Royaume roumaine et que tôt ou
tard elles devront revenir à la mère patrie pour former un Empire Roumain”(sic)50.
Revoluția „Junilor turci” din 1908 şi instaurarea celei de-a doua guvernări
constituționale a fost salutată de guvernul şi opinia publică din România. Această
poziție realistă a statului român a fost bine apreciată de noul regim otoman. Este
locul aici să notăm şi faptul că încă din anul 1896 în România s-a înființat un
comitet al „Junilor turci”, care a propagat şi a condus mişcarea din întreaga zonă a
Dunării inferioare.
Înființarea şi conducerea organizației din România a „Junilor turci” este
legată de numele şi personalitatea dr. Ibrahim Ethem (Temo) (1865-1945), care a
fost şi prim-fondatorul mişcării, în mai 1889, pe când era student al facultății de
medicină militară de la Gülhane. Fiind urmărit de poliție, dr. Temo s-a refugiat în
1895 în România, unde s-a stabilit în oraşul Medgidia, centrul populației turcotătare din Dobrogea. Împreună cu Kírímizade Ali Riza, locotenent-inginer în
marina otomană, de asemenea refugiat politic din Turcia (1896), şi cu unii fruntaşi
ai populației musulmane locale, dr. Temo a înființat, în anii 1896-1897, o secție a
mişcării cu centrul în Medgidia şi numeroase subsecții în satele şi oraşele din
Dobrogea şi Bulgaria. Curând a fost scos, la Bucureşti, şi un ziar al mişcării „Sada-i
Millet” (15 decembrie 1897), pus sub direcțiunea deputatului Vasile Kogălniceanu,
fiul marelui om de stat român Mihail Kogălniceanu. „Junii turci” din România au
desfăşurat o vie activitate de propagare a ideilor mişcării în rândurile populației
turco-tătare din România şi Bulgaria; de asemenea au făcut legătura dintre
organizațiile secrete din Imperiul otoman şi centrele din emigrație, au strâns
fonduri băneşti şi au ajutat refugiații politici din Turcia etc.; au participat cu
propuneri constructive la Congresul „Junilor turci” de la Paris (1902).
Aşa cum dovedesc documentele aflate în Arhiva M.A.E. din Bucureşti,
guvernul otoman a fost serios neliniştit de această activitate şi a cerut, în repetate
rânduri, guvernului român să-i pună capăt. Deşi nu a interzis în întregime activitatea
„Junilor turci” din România, guvernul de la Bucureşti a fost totuşi interesat să
mențină bunele relații cu palatul Yıldız (reşedința sultanului); suprimarea gazetei
„Sada-i Millet” şi expulzarea unor lideri ai mişcării (1898) au trezit reacții vehemente
din partea elementelor şi organizațiilor democratice din România; dar, în acest fel a
fost dată satisfacție sultanului. Mişcarea „Junilor turci” din România şi-a desfăşurat
însă în continuare activitatea, care s-a orientat, în ansamblu, îndeosebi către
ridicarea culturală a populației turco-tătare din Dobrogea, fiind susținut în acest
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Diş Işleri Bakanliği Arşivi - Istanbul, Hazine-i Evrak (siyasî), paket 243
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sens chiar de către guvernul român51.
Guvernul „Junilor turci” a promovat cu insistență politica de apropiere de
România, fapt ce a reieşit nu numai din orientarea favorabilă a presei turce, ci şi
din primirea extraordinară rezervată generalului Cernăianu, ministrul de război al
României, în cursul vizitei sale la Istanbul, fapt comentat călduros de marele
cotidian „Adevărul”, în numărul său din 29 aprilie 1910. Potrivit aceluiaşi ziar,
întregul guvern otoman s-ar fi exprimat, față de generalul Cernăianu, că „între
Turcia şi România e absolut necesar să domnească, în vederea evenimentelor
viitoare, ceva mai mult decât obişnuitele raporturi normale de la stat la stat”. Vizita
marelui vizir Hakki paşa la Bucureşti, în august 1910, a amplificat zvonurile despre
încheierea unei alianțe militare secrete, fapt care nu corespundea realității; dar, aşa
cum reiese din rapoartele diplomaților turci acreditați în diverse țări, ele au fost de
natură să îngrijoreze în bună măsură mai ales statele balcanice (şi Italia), care se
pregăteau atunci de război împotriva Turciei.
În timpul primului război balcanic, pentru a preîntâmpina intrarea
bulgarilor în Istanbul, la 22 octombrie/4 noiembrie 1912, guvernul otoman a rugat
guvernul român să intervină în favoarea sa52. După cum se ştie, trupele balcanice
nu au putut intra în Istanbul; iar în al doilea război balcanic Turcia şi România s-au
aflat în aceeaşi tabără. Documentele de arhivă menționează relații din cele mai
apropiate între cele două țări, semnificativă fiind în acest sens scrisoarea sultanului
Mehmed V Reşad, din 28 iulie 1913, adresată regelui Carol I, în care se exprima
dorința Turciei de a stabili o pace echitabilă şi trainică în Balcani, relațiile ei cu
România, în acest context, urmând a fi de exemplară cordialitate53.
Izbucnirea primului război mondial a întrerupt însă brutal cursul ascendent
al legăturilor turco-române. Ele vor fi reluate după sfârşitul războiului, dar într-un
cadru cu desăvârşire schimbat şi pe temeiurile noi create de adâncile mutații avute
loc în evoluția istorică a poporului român şi, îndeosebi, a poporului turc.
Raporturi de prietenie şi colaborare rodnică
Marea victorie a poporului turc, obținută sub conducerea lui Mustafa Kemal
Atatürk, în lupta de eliberare națională şi pentru făurirea Turciei moderne, pe de o
parte, iar pe de alta, desăvârşirea procesului de formare a statului național unitar
român (1 decembrie 1918) au reprezentat temeiurile şi au marcat sensul dezvoltării
noilor relații dintre cele două state în perioada dintre cele două războaie mondiale.
Deşi România s-a numărat printre țările care au ieşit victorioase din primul
război mondial, guvernul român a avut o atitudine leală, de neintervenție în
problema dezmembrării Imperiului otoman, problemă care înfierbânta în acea
vreme spiritele conducătorilor din numeroase state, învingătoare şi chiar învinse.
Războiul pornit de întregul popor turc, pentru eliberarea teritoriului său şi
salvgardarea ființei sale naționale, a avut ecouri imediate şi puternice în opinia
publică din România. Marile cotidiene, ca „Adevărul”, „Dimineața”, „Universul”

Vezi Tahsin Gemil, Asociaţia din România a „Junilor turci”, „AIIA «A.D.Xenopol»” - Iaşi, vol. VII
(1970), p. 173-195.
52 Arh.St.Bucureşti, Fond Casa Regală, dos. 22, f. 1.
53 Idem, dosar 45, f.2.
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ş.a., precum şi gazetele în limba turcă, ca „Dobruca”, „Rumanya”, „Tan” ş.a., care
apăreau în România, au ținut la curent cititorii cu victoriile repurtate de forțele
patriotice de sub comanda lui Atatürk împotriva agresorilor străini şi a guvernului
marionetă al sultanului. Opinia publică din România a avut o atitudine vădită de
simpatie față de guvernul revoluționar de la Ankara. Cu asentimentul tacit al
autorităților româneşti, au participat la războiul de eliberare şi voluntari din
rândurile cetățenilor români de naționalitate turco-tătară.
S-au creat de la început premisele pentru receptarea favorabilă în opinia
publică din România, mai ales în rândurile populației turco-tătare din Dobrogea, a
marilor transformări realizate în Turcia sub conducerea lui Mustafa Kemal Atatürk.
Într-un interviu acordat oficiosului „Le Temps”, în septembrie 1922, ministrul
de externe român I.G.Duca declara „Nous avons déploré, dès le premier moment,
le conflict gréco-turc, mais nous ne sommes pas intervenus, laissant aux grandes
puissances la responsabilité de leur oeuvre”. Dincolo de formulări diplomatice, nu
este greu să vedem în această luare de poziție a guvernului român unele
similitudini cu însăşi atitudinea guvernului de la Ankara; gazeta „Tevhid-i Efkâr”,
din 22 noiembrie 1922, acuza direct marile puteri că au vrut să nimicească poporul
turc şi că pentru aceasta s-au servit de greci.
Conferința de la Lausanne a însemnat un moment marcant al apropierii şi
angajării deschise a Turciei şi României pe calea colaborării şi prieteniei.
Într-adevăr, regimul strâmtorilor ca o chestiune vitală pentru ambele țări nu
putea decât să strângă relațiile dintre ele. Cele două guverne erau preocupate, de
asemenea, de statornicirea unor relații normale, de bună vecinătate între toate
țările balcanice, de promovarea unei politici de consolidare şi de apărare a
hotarelor lor naționale şi de restabilirea şi menținerea păcii în această regiune atât
de încercată de-a lungul istoriei54.
În numărul din 2 mai 1923 al ziarului „Ikdam” apărea, nu întâmplător,
articolul „Turcia şi România”, în care Cevad Bey, viitorul reprezentant al Turciei la
Bucureşti, afirma că „nu există între Turcia şi România vreun conflict național sau
istoric. Ţara noastră este încă şi astăzi un debuşeu important pentru petrolul,
cerealele, făina şi vitele româneşti, iar România este de asemenea un debuşeu
pentru fructele, măslinele şi manufacturile noastre orientale”.
Strălucita victorie a turcilor la Lausanne, de altfel firească, căci ei se
prezentaseră la această conferință - potrivit aprecierii lui C.Diamandy, ministru
plenipotențiar şi membru al delegației române la conferința de la Lausanne - de
două ori învingători: înăuntru prin revoluția lor şi în afară prin victoria asupra
grecilor55, a semnificat şi impunerea recunoaşterii de către marile puteri a
drepturilor fundamentale ale țărilor din Balcani, a libertății lor de a statornici noi
principii de relații între ele. S-a afirmat la Lausanne şi a dobândit autoritate
convergența de vederi între Turcia şi România în privința principiilor noi ale
relațiilor internaționale, în primul rând între țările balcanice.
Reprezentanții oficiale ai guvernului român declarau în acea vreme că „baza
politicii româneşti este consolidarea păcii şi respectarea statutului teritorial şi a
54
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clauzelor tratatelor. România nu nutreşte nici o intenție agresivă, atât față de statele
din Orientul Apropiat, cât şi față de celelalte state”. În primăvara anului 1923,
Mustafa Kemal spunea, printre altele: „Nu avem divergențe cu vecinii noştri de pe
continentul european. De fapt, în Balcani, pentru a fi prieten, este suficient de a ne
respecta unul pe altul. Noi dorim să restabilim cât mai repede posibil relațiile
oficiale cu statele balcanice prietene cu care am avut vechi legături şi să deschidem
acolo ambasade şi consulate”56. La rândul lui, ministrul de externe român,
I.G.Duca, observa în aceeaşi vreme „că vecinătatea noastră (a României şi Turciei n.ns.) în Marea Neagră, ca şi interesele comune pe care le avem la strâmtori fac ca
la Ankara, ca şi la Bucureşti, să se resimtă necesitatea raporturilor amicale între
cele două țări”57
Într-adevăr, înainte chiar de reluarea oficială a relațiilor diplomatice, Djevad
Bey a fost numit şi agreat la Bucureşti ca reprezentant al guvernului de la Ankara.
În legătură cu acest fapt, ziarul „Ikdam”, din 6 mai 1923, ținea să sublinieze că
„misiunea principală a lui Gevad Bey este de a stabili relații prieteneşti, de a
statornici legături de bună vecinătate cu țările din zona Mării Negre. Între turci şi
români nu există nici un antagonism național şi istoric. Existența în România a
unui număr mare de conaționali şi coreligionari ai noştri constituie un motiv în
plus pentru apropierea noastră”. Conform artic. 25-26 ale tratatului de la Lausanne
(24 iulie 1923), Turcia a recunoscut oficial statul național unitar român în hotarele
ei fireşti, istorice, stabilite în 1918.
La rândul ei, România a recunoscut deîndată Republica Turcia şi a
manifestat față de ea, de la început, multă stimă şi bunăvoință. În cuvântarea ținută
în Camera Deputaților, în iunie 1924, primul-ministru Ismet Inönü sublinia faptul
că: „partout, nos représentants ont été mal accueillis. Il n’y a qu’un seul Etat qui a
réservé un accueil amical à notre envoyé: c’est la Roumanie”58. Semnificativ este şi
faptul că strângerea legăturilor turco-române a creat un climat favorabil pentru
evoluția relațiilor dintre Turcia şi Grecia, pe de o parte, iar pe de alta, pentru
restabilirea relațiilor de bună vecinătate între România şi U.R.S.S.
Mai cu seamă problema reluării legăturilor româno-sovietice avea o însemnătate
majoră, în perspectiva nu numai a relațiilor internaționale ale României, ci şi a
securității sud-est europene, în ansamblu. De aceea, încă la începutul anului 1926,
Tevfik Rüştü Aras, ministrul de externe al Turciei, în convorbirile pe care le-a avut
cu colegul său român, la Geneva, se arăta gata de a continua la Moscova discuțiile
în vederea unei apropieri sovieto-române.
În aceeaşi perioadă, atmosfera politică din Balcani s-a înrăutățit considerabil
din cauza amestecului marilor puteri. Statele din regiune au căutat soluții pentru a
contracara presiunile şi ingerințele din afară în relațiile dintre ele. În acest sens,
Turcia şi România au jucat un rol esențial.
Reflectând concepția guvernului turc, la 21 decembrie 1926, ziarul „Ikdam”
pleda pentru constituirea unui Locarno balcanic ce s-ar putea realiza la inițiativa
Apud J.Seftiuc şi I.Cîrțână, op.cit., p. 180-181.
I.G.Duca, La politique extérieure de la Roumanie, Bucureşti, 1924, p. 17.
58 Arhiva M.A.E. Bucureşti (Apud Dumitru Tuțu, Aspects de la politique étrangère de la Roumanie dans le
sud-est européen entre les deux guerres, „RÉSEE”, Tome XIX - 1981, nr. 1, p. 12).
56
57

58

L e g ă t ur il e r om â no - t ur c e de- a l ung ul v e ac ur i l or *( p â nă î n 1 9 8 1 )

României, slujind la consolidarea păcii şi a liniştii în statele balcanice”. Turcia a
lansat în acelaşi timp şi substanțiala formulă „Balcanii popoarelor balcanice”, care
a suscitat vii discuții şi a convins guvernele statelor regiunii de necesitatea unui
pact balcanic destinat întăririi securității şi suveranității lor naționale. Relațiile
dintre Turcia şi România au fost subsumate, în ansamblu, realizării şi consolidării
acestei „Înțelegeri balcanice”. De altminteri, încă din anul 1925, ministrul Turciei la
Bucureşti, Hüseyin Ragib Bey, prezentând mesajul lui Atatürk către regele
Ferdinand, afirmase limpede că „le but commun des efforts turco-roumains est la
stabilité de la paix en Europe et dans les Balkans”59. Miniştrii de externe ai celor
două țări, Tevfik Rüstü Aras şi Nicolae Titulescu, au fost realmente sufletul acestui
pact de securitate colectivă a țărilor balcanice.
Concomitent cu progresele realizate pe această cale, s-au obținut succese
deosebite şi pe linia prieteniei şi colaborării turco-române. Odată cu începerea fazei
pregătitoare încheierii „pactului balcanic”, fază marcată de prima conferință
balcanică din 1930, Turcia şi România au trecut la acțiuni concrete de strângere a
legăturilor dintre ele.
În 1930, o delegația parlamentară română a vizitat Turcia; iar la 18 august
1932, Turcia a fost primită în Societatea Națiunilor, în urma unor lungi negocieri, în
timpul cărora România i-a acordat un sprijin serios. Curând au început pregătirile
pentru încheierea unei alianțe politice şi militare turco-române în scopul apărării
păcii în sud-estul Europei. În octombrie 1933 a avut loc vizita oficială în Turcia a
unei delegații a guvernului român condusă de ministrul de externe Nicolae
Titulescu; primirea rezervată oaspeților români a fost deosebit de cordială. La
recepția dată în onoarea sa, N.Titulescu spunea: „Națiunea turcă are, după mine,
printre multe altele, trei calități neprețuite: un puternic sentiment național, o
loialitate profundă, o generozitate înnăscută. Cred că veți regăsi cu uşurință aceste
caracteristici şi la poporul român…Cum oare, cu aceste frumoase calități, cele două
popoare ale noastre n-ar fi făcute pentru a se înțelege şi pentru a lucra împreună în
marea operă de cooperare generală în vederea progresului păcii?”60. Cu această
ocazie, la 17 octombrie 1933, s-a semnat la Ankara „Tratatul de amiciție, de
neagresiune, arbitraj şi conciliațiune dintre Turcia şi România”.
În articolul 1 al tratatului se declara solemn că „există şi va exista o pace
inviolabilă şi amiciție sinceră şi perpetuă între Regatul României, Republica Turcia
şi popoarele lor”; iar artic. 2 stipula: „Credincioşi angajamentelor lor deja luate de a
nu recurge unul contra celuilalt la război ca mijloc al politicii lor naționale, nici la
agresiune aşa cum ea a fost definită prin convențiile din 3 şi 4 iulie 1933 şi deci de a
nu participa la un act de agresiune comis de către o terță, cele două înalte părți
contractante îşi asumă în acelaşi timp angajamentul de a condamna orice agresiune
sau orice participare la o agresiune oarecare încercată de terți, precum şi orice
înțelegere agresivă împotriva uneia sau celeilalte dintre cele două țări”.
Tratatul a intrat în vigoare la 7 aprilie 1934 şi era încheiat pe zece ani, cu
posibilitatea de a fi prelungit, în mod automat, pe termen de câte cinci ani, cu
Apud Mihail Guboglu, Mustapha Kemal Atatürk (1881-1938), illustre personalité de l’histoire turque,
„Analele Universității Bucureşti”, Istorie, an. XXX (1981), p. 104.
60 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 529.
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condiția de a nu fi denunțat de una din părți cu şase luni înainte de expirare.
Presa turcă şi română au apreciat în mod deosebit acest tratat. Gazeta
„Hakimyet-i Milliye” îl considera drept veriga cea mai prețioasă a lanțului păcii
balcanice, iar „Cumhuriyet”, în numărul său din 9 martie 1934, arăta că „prin
semnarea la Ankara a unui pact de prietenie între Turcia şi România … pentru
prima dată Turcia şi-a luat … angajamente care depăşeau pe acelea ale neutralității
sale …” La rândul său, ziarul „Universul”, în numărul din 17 octombrie 1933,
releva sensul şi esența relațiilor româno-turce, care au condus la acest tratat:
„Popoarele turc şi român, în viața paralelă pe care au petrecut-o împreună, n-au
încetat niciodată de a se simți atrase unul către altul de acel fluid binefăcător care
constituie pentru atât de mult doritul viitor de comprehensiune şi de cooperare
generală a popoarelor, unul din factorii cei mai importanți”; iar ziarul
„Dimineața”, în numărul său din ziua semnării tratatului (17 octombrie 1933),
aprecia că întărirea prieteniei româno-turce inaugura construcția unui solid
fundament al edificiului păcii în Balcani şi netezea calea sigură spre câmpul de
realizare a aspirațiilor pe care le nutreau popoarele din sud-estul Europei.
Într-adevăr, după numai patru luni de la semnarea tratatului de prietenie şi
colaborare dintre Turcia şi România, s-a încheiat, la Atena, în mod oficial, pactul
dintre statele balcanice doritoare să-şi apere împreună independența națională şi
integritatea teritorială (9 februarie 1934)61. Această alianță era cu atât mai necesară,
cu cât după instaurarea dictaturii fasciste în Germania, conferințele balcanice nu
constituiau instrumente suficient de eficiente pentru a contracara politica
revizionistă inaugurată de Hitler, politică care viza în mod evident şi statu quo-ul
teritorial din sud-estul Europei.
Pe linia întăririi relațiilor turco-române, în mai 1934 a avut loc vizita în
România a ministrului de externe turc, Tevfik Rüştü Aras. Cu acest prilej, ministrul
turc a făcut un bilanț al legăturilor de prietenie dintre cele două țări, relevând că
această prietenie îşi găseşte expresia în trei acte oficiale: declarația de definire a
agresorului, tratatul turco-român şi Înțelegerea Balcanică.
La rândul său, Nicolae Titulescu a relevat rolul Uniunii Sovietice în
menținerea păcii în Europa, exprimându-şi în acest context satisfacția pentru
contribuția importantă a Turciei la procesul de normalizare a relațiilor dintre
România şi Uniunea Sovietică. După cum se ştie, imediat, în iunie 1934, au fost
reluate relațiile diplomatice între România şi U.R.S.S.
Pe linia promovării bunelor relații între România şi Turcia demn de notat
este şi faptul că la 6 iunie 1935 a avut loc şi ceremonia oficială de fondare a
Cimitirului turcesc din Bucureşti, care adăpostea la acea dată 2714 din eroii turci
căzuți pe fronturile războaielor balcanice şi ale primului război mondial. Cu acest
prilej au rostit cuvântări colonelul Vâlcu, din partea armatei române şi
ambasadorul Turciei la Bucureşti, Hamdullah Suphi Tanriöver, eminent diplomat
şi militant deosebit de activ pentru prietenia româno-turcă62.
De asemenea, pe aceeaşi linie a promovării bunăvoinței şi înțelegerii, la 4
septembrie 1936, a fost semnat la Bucureşti un acord privind emigrarea în Turcia a
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populației turco-tătare din Dobrogea. Acest acord se baza pe concepția guvernului
turc că: „Dacă minoritățile turce nu sunt mulțumite în țările care trăiesc, nu au
decât să vină în Turcia… Iar dacă guvernul unei țări, unde trăiesc minorități turce,
nu este mulțumit de ele, nu are decât să ni le trimită. Minoritățile nu constituie deci
pentru Turcia un element de divergență politică”63.
Un alt moment de referință în evoluția ascendentă a raporturilor turcoromâne l-a constituit şi Conferința de la Montreux din iunie-iulie 1936, unde şeful
delegației României, marele om politic Nicolae Titulescu, a susținut poziția Turciei,
afirmând că rezolvarea problemei strâmtorilor reprezintă o cauză a păcii şi
securității în regiune. „Departe de a aduce vreo pagubă cuiva - arăta N.Titulescu în
discursul său din şedința inaugurală - procedura folosită de guvernul turc a întărit
încrederea în contractele şi, din acest punct de vedere, Turcia nu merită decât
gratitudinea noastră”64. Succesul obținut de Turcia şi la această conferință s-a
datorat în bună măsură şi sprijinului pe care l-a primit din partea României. După
ratificarea convenției de la Montreux, primul-ministru Ismet Inönü a ținut să
declare: „Suntem recunoscători României. Conferința de la Montreux va avea
efecte bune asupra prieteniei şi alianței noastre. Avem încredere în România şi o
asigurăm că poate avea încredere în noi”.
Având în vedere marea personalitate a lui N.Titulescu şi rolul pe care acesta
l-a avut în întărirea relațiilor româno-turce, guvernul de la Ankara a fost neliniştit
după înlăturarea lui N.Titulescu din guvern (august 1936). Noul ministru de
externe al României, Victor Antonescu, s-a grăbit însă să şteargă această impresie,
efectuând, în martie 1937, o călătorie oficială în Turcia, unde i s-a rezervat o
primire deosebit de prietenească. Însuşi Atatürk a ținut să participe la recepția dată
în onoarea oaspetelui român la „Ankara-Palace” şi să rostească o alocuțiune
vibrantă, din care redăm un fragment semnificativ: „Nous désirons de tout coeur
que la Roumanie devienne de plus en plus puissante et florissante. Nous sommes
liés d’une amitie profonde et durable et tout que la Roumanie sera puissante, nous
aussi nous allons nous sentir puissants. Nous avons beaucoup d’affection pour
notre hôte, venu de la part de notre allié, la Roumanie. Nous sommes bien contents
de vous avoir connu. Et le lien des sentiments est de beaucoup plus fort que celui
des traités. La Roumanie accupe une place de soeur dans nos coeurs”.
Anii 1937-1938 au fost marcați de importante şi dese schimburi de vizite
între cele două țări: primul-ministru al României, Gh.Tătărescu, a participat la
sărbătoarea prilejuită de aniversarea Republicii Turcia (29 octombrie 1937); în
acelaşi an, 1937, România a fost vizitată de mareşalul Fevzi Çakmak şi de
crucişătorul ”Hamidiye”. În iunie 1938, regele Carol al II-lea a fost oaspetele lui
Atatürk, iar în toamna aceluiaşi an urma să aibă loc vizita de răspuns a primuluiministru Celal Bayar şi a ministrului de externe Tevfik Rüştü Aras; această vizită
nu a avut însă loc, din cauza agravării bolii şi a încetării din viață a lui Mustafa
Kemal Atatürk. Toate aceste vizite constituiau noi elemente şi expresii ale cursului
ascendent al relațiilor amicale turco-române. „Evoluția din ce în ce mai periculoasă
Vezi Nicolae Ceachir, Informations tirée des archives roumaines concernant Mustapha Kemal Atatürk,
(en roum.), „RdI”, Tome 34 (1981), nr. 6, p. 1142.
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a evenimentelor internaționale în ultimul timp - aprecia Atatürk cu clarviziunea sa
caracteristică - ne face să fim şi mai strâns legați de cauza păcii, şi mai fideli
prieteniilor noastre cu statele aliate”.
Fiind pe deplin conştienți de rolul decisiv pe care Atatürk l-a avut în
dezvoltarea prieteniei sincere turco-române, guvernul român şi opinia publică din
România au resimțit puternic greaua pierdere suferită de poporul turc, la 10
noiembrie 1938. În Capitala şi în provinciile României, mai ales în Dobrogea, s-au
organizat mitinguri de doliu, iar în ziua de 21 noiembrie 1938, drapelul național
român a fost coborât în bernă. Pentru a evidenția marele prestigiu pe care Atatürk
l-a avut (şi îl are) în România, sunt semnificative aprecierile a două personalități
distincte ale României: marele om politic Nicolae Titulescu şi marele istoric
N.Iorga. „Dacă omagiile cele mai vibrante nu ar fi fost aduse din toate părțile lui
Kemal Atatürk pentru opera sa unică în istorie şi care constă în a întineri un popor
întreg, în a substitui unor credințe vechi idealurile cele mai înalte pe care
umanitatea poate să şi le dea astăzi şi în a supraveghea, în fiecare moment al vieții
naționale şi în cel mai mic detaliu, înțelegerea ideii noi în materie, aş spune că
stabilitatea politică creată de Kemal Atatürk este cea mai elocventă mărturie a
amploarei operei lui şi a trăiniciei ei”, spunea N.Titulescu, în 1935. La rândul său,
N.Iorga definea astfel personalitatea acestui conducător şi reformator de excepție:
„Marele om de stat Mustafa Kemal a intuit ca nimeni altul dintre contemporanii săi
aspirațiile poporului din care făcea parte pentru progres şi libertate şi l-a condus cu
măiestrie, la început, în lupta pentru eliberare națională, iar apoi pentru făurirea
statului modern turc”.
Se adunau nori negri deasupra întregii Europe, amenințată de politica revanşardă
şi războinică a Germaniei fasciste; sosise astfel timpul ca prietenia turco-română să-şi
dovedească trăinicia în grelele încercări la care avea să fie supusă.
În anul 1939, după ocuparea Cehoslovaciei de către Hitler, situația militară şi
politică a României devenea tot mai grea; se intensifica politica revizionistă a
vecinelor sale: Ungaria şi Bulgaria.
În timpul acestei situații critice din 1939, Turcia s-a aflat alături de România.
La 25 martie, ministrul de externe turc Şükrü Saraçoğlu declara că „la orice apel al
României, Turcia va răspunde prompt”. Guvernul român a apreciat deosebit de
mult această poziție loială a guvernului de la Ankara, fapt ce l-a determinat pe
Armand Călinescu, preşedintele Consiliului de Miniştri al României, să acorde, la
26 martie, un interviu ziarelor „La Republique” şi „Cumhuriyet” din Istanbul,
pentru a sublinia că „gestul Turciei, scoțând în relief situația sa în cadrul Înțelegerii
Balcanice, ne-a impresionat extrem de mult”. În acelaşi timp, Şükrü Saraçoğlu l-a
avertizat ferm pe ministrul de externe bulgar Hoise Ivanov, că în cazul vreunui
atac al Bulgariei şi Ungariei împotriva României, Turcia va respecta prevederile
alianței sale cu România şi va trece imediat la acțiuni militare în sprijinul ei,
atacând Bulgaria, fără nici o rezervă. Această atitudine hotărâtă a Turciei a fost de
natură să descurajeze Bulgaria în intențiile sale agresive față de România. În schimb,
a crescut pericolul unui atac din partea Germaniei hitleriste împotriva României. În
aprilie 1939, ministrul de externe român Grigore Gafencu a întreprins vizite în
Turcia şi în alte țări, cu scopul de a întări vechile alianțe şi de a se asigura de
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loialitatea vecinilor. La Ankara, ministrul român s-a convins pe deplin de loialitatea
Turciei, care a acceptat şi încheierea unui acord special de asistență mutuală.
Ca urmare a agravării situației din Balcani, în iunie 1939, Gr. Gafencu a făcut
o nouă vizită în Turcia; opinia publică turcă i-a făcut o primire călduroasă, iar în
discursuri s-au subliniat bunele relații dintre cele două țări şi politica lor paşnică în
Balcani. În timpul convorbirilor dintre Grigore Gafencu şi Ismet Inönü, preşedintele
Turciei, ambele părți s-au înțeles ca prin acțiuni comune să se pună capăt încurajărilor
şi pretențiilor bulgare şi maghiare, care erau susținute şi încurajate de puterile Axei.
Vizita lui Grigore Gafencu a fost urmată, în august 1939, de aceea a regelui
Carol al II -lea, care a avut discuții ample cu președintele Ismet Inönü în privința
situației internaționale. Cei doi şefi de stat s-au asigurat de sprijin reciproc şi au
hotărât să conlucreze efectiv pe multiple planuri, inclusiv militar, pentru a se apăra
de agresiuni. Pactul germano-sovietic din august 1939 a produs o veritabilă
răsturnare a sistemului politic extern al Turciei; din acest moment a început politica
de neutralitate a Turciei, care chiar dacă a fost reușită, a produs nu odată şi situații
deosebit de dificile65.
Instaurarea dictaturii militaro-fasciste în România (septembrie 1940) a adus
o bruscă răcire în relațiile turco-române, fapt marcat de hotărârea unilaterală a
guvernului militaro-fascist de a transforma în legație ambasada română de la
Ankara66.
În timpul războiului antisovietic, Turcia s-a declarat neutră, continuând să
aibă relații diplomatice şi politice cu România. În această perioadă, guvernul turc a
adus chiar servicii importante României. Legația turcă de la Bucureşti (condusă în
continuare de omul politic de mare personalitate, Hamdullah Suphi Tanrıöver) a
mijlocit contactele dintre opoziția din România şi puterile coaliției antihitleriste.
Din septembrie 1943, data când a fost numit Alexandru Cretzeanu ca
ministru plenipotențiar la Ankara, diplomația română a desfăşurat, pe această cale,
o vie activitate în scopul scoaterii României din război. În martie 1944, în drumul
său spre Cairo, Ştirbey, însărcinat de opoziția română să ducă tratative cu
reprezentanții celor trei mari puteri aliate, a trecut prin Ankara. Tot prin legația
română de aici şi prin cea turcă de la Bucureşti se transmiteau ştirile în legătură cu
mersul negocierilor. Tot la Ankara a aterizat şi primul avion românesc, în ziua de
24 august 1944, care a purtat mesajul noului guvern, instaurat în seara zilei de 23
august 1944, adresat celor trei puteri aliate.
Relațiile diplomatice şi politice româno-turce au continuat să se dezvolte în
condițiile noi generate de schimbarea politico-militară de la 23 August 1944.
În anul 1946, reprezentanțele turce şi române de la Bucureşti şi, respectiv,
Ankara, au fost ridicate din nou la nivel de ambasadă.
Raporturi noi de bună vecinătate şi colaborare strânsă
Perioada „războiului rece”, care a urmat sfârşitului celei de-a doua conflagrații
mondiale, a influențat şi relațiile dintre România şi Turcia.
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Dar, în ciuda sistemelor politice diferite şi a unor deosebiri de vederi
existente între cele două state, comunitatea de interese majore şi tradiția legăturilor
prieteneşti turco-române au dus la restabilirea relațiilor normale şi la dezvoltarea
treptată a raporturilor noi de bună vecinătate şi de colaborare pe diverse planuri,
pentru apărarea păcii în Balcani şi în întreaga lume.
Cadrul şi baza noilor raporturi ale României cu Turcia şi cu toate celelalte
țări balcanice au fost definite în mesajul guvernului român adresat guvernului turc,
la 10 septembrie 1957 (la aceeaşi dată au fost adresate mesaje identice şi guvernelor
Albaniei, Bulgariei, Iugoslaviei şi Greciei), în care era expus punctul de vedere al
României în privința strângerii colaborării bilaterale şi multilaterale în Balcani.
Guvernul român a propus convocarea unei conferințe a şefilor de guverne ai
statelor balcanice, care „ar putea să examineze şi să adopte hotărâri corespunzătoare
în problemele privind întărirea păcii în Balcani, neagresiunea, rezolvarea prin
mijloace paşnice a oricăror probleme litigioase, dezvoltarea relațiilor economice,
culturale, a contactelor personale dintre conducătorii țărilor din sud-estul Europei,
schimbul de delegații, vizite reciproce, extinderea contactelor între reprezentanții
opiniei publice ş.a.” Se sublinia faptul că, la această Conferință balcanică s-ar putea
conveni ca „statele balcanice să se abțină în relațiile lor de la orice act de agresiune,
ceea ce ar constitui o garanție a securității la frontierele lor comune şi ar crea un
climat de încredere reciprocă”. În acelaşi timp, guvernul român propunea
înfăptuirea unei înțelegeri colective a statelor din Balcani, care să se bazeze pe
deplina egalitate în drepturi între statele participante, pe respectul reciproc al
suveranității, pe neamestecul în treburile interne, deci în deplină concordanță cu
prevederile Cartei ONU.
În acest fel se făcea un pas important înainte pe linia procesului început în
perioada interbelică, de unire pe plan multilateral a eforturilor statelor balcanice
pentru asigurarea propriilor interese, pentru cauza păcii în zonă şi în lume; după
cum am arătat, în aceste eforturi vizând întărirea colaborării balcanice Turcia şi
România au îndeplinit un rol esențial.
Propunerile acestea au fost reafirmate prin Declarația guvernului român din
iunie 1959, în care se propunea transformarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii
şi a bunei vecinătăți, rezolvarea pe cale paşnică a problemelor litigioase, nerecurgerea
la agresiuni sau la amenințări cu război în raporturile reciproce etc.
Aşezate pe respectarea unor astfel de principii trainice, relațiile turco-române
au cunoscut o dezvoltare continuă, o expresie elocventă a strângerii legăturilor
tradiționale de prietenie între cele două țări fiind contactele la nivel parlamentar,
guvernamental şi de stat.
În această direcție este de remarcat vizita în România, în primăvara anului
1966, a unei delegații parlamentare turce condusă de Ferruh Bozbeyli, preşedintele
Meclisului, precum şi vizita oficială în Turcia, între 25 şi 31 iulie 1966, a delegației
guvernului român, condusă de Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliului de
Miniştri; primul ministru român a fost primit de preşedintele Cevdet Sunay. Cu
această ocazie au fost semnate: un acord de reglementare a schimburilor ştiințifice
şi artistice şi un acord privind cooperarea în domeniul turismului. După vizita
ministrului de externe Ihsan Sabri Çağlayangil în România (mai 1967), a urmat
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vizita oficială a primului ministru Süleyman Demirel, între 13 şi 17 septembrie
1967, când şeful guvernului turc a fost primit de preşedintele Nicolae Ceauşescu.
Progrese deosebit de mari în evoluția relațiilor prieteneşti dintre Turcia şi
România au fost marcate de vizita oficială a preşedintelui Nicolae Ceauşescu în
Turcia, în martie 1969 şi de vizita oficială a preşedintelui Cevdet Sunay, în aprilie
1970, în România.
Cu prilejul acestei vizite în Turcia, preşedintele N.Ceauşescu spunea, printre
altele: „rațiunile unor legături de bună vecinătate şi colaborare între România şi
Turcia au fost înțelese la vremea lor de o serie de personalități clarvăzătoare
aparținând ambelor popoare. Aş dori să reliefez în această privință rolul cu totul
deosebit pe care l-a avut în acest sens întemeietorul Turciei moderne, marele om de
stat Mustafa Kemal Atatürk, care vedea în relațiile bune cu România - după propria
sa expresie - «un motiv de continuă satisfacție», precum şi activitatea desfăşurată
în acest sens de cunoscutul om de stat şi diplomat român Nicolae Titulescu, care
afirma că «România şi Turcia sunt menite să practice o prietenie, sinceră şi activă».
Acestor deziderate legitime, în deplină concordanță cu interesele celor două
popoare, cu interesele păcii mondiale, suntem, cred chemați să le deschidem astăzi
perspectivele cele mai optime de materializare”. Ambele părți au constatat cu
satisfacție că între ele nu există nici un fel de probleme litigioase, ceea ce a
constituit desigur o premisă importantă pentru înscrierea relațiilor româno-turce
pe drumul colaborării multilaterale, spre binele ambelor țări67.
În timpul acestei vizite a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare a
Acordului româno-turc privind transporturile rutiere internaționale. Ca un fapt
deosebit de important notăm că, cei doi şefi de stat au convenit asupra înființării
unei comisii mixte turco-române. De asemenea, preşedinții Cevdet Sunay şi
Nicolae Ceauşescu s-au pronunțat în favoarea dezvoltării raporturilor de bună
vecinătate între statele din Balcani, într-un spirit de înțelegere mutuală, şi au
subliniat importanța unor asemenea legături pentru întărirea păcii regionale şi
mondiale, relevând în acest sens aportul constructiv al relațiilor de prietenie
româno-turce la evoluția pozitivă a situației din Balcani.
La reîntâlnirea celor doi preşedinți, la Bucureşti, în aprilie 1970, s-a făcut un
larg schimb de păreri cu privire la relațiile româno-turce şi la principalele probleme
internaționale; a fost subliniată evoluția ascendentă a raporturilor bilaterale şi
creşterea rolului lor în îmbunătățirea climatului internațional, pe plan regional şi
general. În timpul acestei vizite a avut loc un schimb de scrisori între miniştrii de
externe ai celor două țări, prin care s-a înființat Comisia mixtă economică turco-română.
De asemenea, trebuie să evidențiem importanța foarte mare a înțelegerii de
desființare a vizelor între Turcia şi România, semnată la Ankara, la 31 ianuarie
1968. Această măsură a contribuit la intensificarea schimburilor turistice între cele
două țări, la adâncirea cunoaşterii reciproce şi la consolidarea vechilor sentimente
de simpatie şi prietenie între cele două popoare. Această măsură a fost, totodată,
de natură să confere valențe sporite rolului populației turco-tătare din România şi
al cetățenilor turci originari din România în procesul de apropiere dintre cele două
țări; se poate afirma cu temei că la ora actuală aproape că nu există vreo familie de
67

Balcani,i zonă a păcii şi cooperării şi bunei vecinătăţi, Editura Politică, Bucureşti, 1976, p. 52-55.

65

Ta s i n Ge m il

origine turcă sau tătară din România care să nu-şi fi vizitat măcar odată rudele
aflate în Turcia; de asemenea, cetățenii turci originari din România fac şi ei, la
rândul lor, vizite la rudele lor din România.
În perioada următoare, contactele la diverse nivele s-au amplificat între cele
două țări, fiind soldate cu semnarea şi ratificarea unor noi instrumente de lucru
menite să dezvolte colaborarea reciproc avantajoasă turco-română, mai cu seamă
în domeniul economic.
Credincioasă principiilor politicii sale externe în Balcani şi în lume, România
şi-a manifestat deschis îngrijorarea în privința încordării relațiilor dintre Turcia şi
Grecia, după 1974. În cuvântarea ținută la marea adunare populară din Bucureşti,
la 6 martie 1975, preşedintele Nicolae Ceauşescu spunea în acest sens: „Agravarea
situației din Cipru şi încordarea relațiilor dintre Turcia şi Grecia au devenit de pe
acum o problemă internațională. Această situație afectează, în primul rând, țările
balcanice, România fiind foarte îngrijorată de urmările acestei încordări… Dorim să
se ajungă la o soluție politică, menită să deschidă calea unei conviețuiri paşnice
între populația greacă şi turcă din Cipru, în cadrul unui stat independent şi neutru…
Suntem gata să luăm parte activă la orice acțiune îndreptată spre soluționarea
problemelor din Cipru, spre înfăptuirea unor relații noi, de colaborare şi bună
vecinătate în Balcani, de pace între toate popoarele acestei zone…”. De altfel, încă
de la începutul lunii septembrie 1974, un reprezentant personal al preşedintelui
Nicolae Ceauşescu vizitase Grecia, Cipru şi Turcia, pentru a transmite mesaje de
bune oficii şi a avut întrevederi cu înalte oficialități din cele trei țări.
În august 1975, evoluția ascendentă a relațiilor turco-române a fost marcată
de vizita oficială a primului-ministru Süleyman Demirel în România. În Declarația
solemnă comună semnată de preşedintele Nicolae Ceauşescu şi premierului Süleyman
Demirel se arată că acest act „dă expresie voinței comune de a dezvolta raporturile
de cooperare dintre cele două state, fundamentate pe respectarea principiilor şi
normelor de drept şi justiție internaționale, de a-şi intensifica eforturile în regiunea
Balcanilor, în Europa şi în întreaga lume… Părțile au relevat cu satisfacție
dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de prietenie, colaborare şi bună vecinătate… În
această privință, ele au convenit să lărgească schimburile de vederi la toate
nivelurile şi să încurajeze schimburile de vizite în diferite domenii între cele două
țări… Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia se
pronunță cu hotărâre pentru asigurarea respectării independenței, suveranității,
integrității teritoriale şi a nealinierii republicii Cipru, pentru crearea condițiilor
propice conviețuirii şi conlucrării paşnice democratice între cele două comunități…”.
Cu acelaşi prilej, a fost semnat şi un acord de cooperare economică, industrială şi
tehnică pe termen lung, precum şi un protocol cuprinzând măsuri pentru
dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.
Referindu-se la perspectivele de dezvoltare a relațiilor româno-turce de
după această dată, preşedintele Nicolae Ceauşescu sublinia că cele două popoare
au toate condițiile pentru a conlucra mai strâns în interesul dezvoltării lor economicosociale şi pentru cauza păcii în Balcani şi în lume, iar premierul Süleyman Demirel
scotea în evidență faptul că „Turcia de-a lungul anilor, a dezvoltat relații bune cu
România vecină şi prietenă şi este hotărâtă să dezvolte şi să întărească în
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continuare aceste relații”. „Secole de-a rândul - spunea Süleyman Demirel în 1976 popoarele român şi turc au trăit alături, au dezvoltat tradiții comune, au găsit căile
unei bune cunoaşteri reciproce, ale unor relații de stimă unul față de celălalt.
Această apropiere istorică, aceste afinități, precum şi experiența comună dobândită
au constituit o contribuție deosebită la dezvoltarea bunelor relații dintre țările
noastre. Nu încape îndoială că activitatea noastră comună în slujba prosperității şi
fericirii națiunilor noastre se va solda cu rezultate bune într-un timp scurt”.
În analele relațiilor de colaborare prietenească româno-turce noua vizită în
Turcia a preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu, din iunie 1976,
reprezintă, fără îndoială, un eveniment de referință. Primirea deosebit de cordială
rezervată înalților oaspeți români la Ankara şi Istanbul, constituie dovada evidentă
a importanței pe care conducătorii Turciei au dat-o acestui moment din istoria
relațiilor amicale turco-române. În toastul rostit de preşedintele Fahri Korutürk, la
dineul oferit în onoarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu, a fost evidențiat faptul că
sentimentele de iubire şi respect reciproc dintre cele două popoare au fost generate
de secole de istorie. „Relațiile de bună vecinătate şi prietenie - a spus în continuare
preşedintele Fahri Korutürk - dorite şi împărtăşite de națiunile noastre, în ultimii
ani au contribuit în mare măsură atât la realizarea de contacte la cel mai înalt nivel,
cât şi la dezvoltarea şi întărirea colaborării. De altfel, e îmbucurător că nu există
vreo problemă care să umbrească dezvoltarea prieteniei dintre Turcia şi România.
Am convingerea că vizita Domniei Voastre va aduce o nouă înviorare relațiilor de
prietenie şi bună vecinătate dintre Republica Turcia şi Republica Socialistă
România şi va deschide noi domenii de colaborare, potrivit intereselor comune ale
țărilor noastre. Doresc să remarc cu acest prilej că ne bucurăm foarte mult că au
început să dea roade, în scurt timp, eforturile comune de colaborare în domeniile
economiei, industriei, tehnologiei şi ştiinței, în scopul ridicării bunăstării şi fericirii
popoarelor noastre”. Preşedintele Fahri Korutürk a ținut totodată să exprime
„mulțumirea mea, mai ales pentru faptul că Excelența Voastră, ca preşedinte al
statului român,… ați exprimat cu curaj şi sinceritate gândurile dumneavoastră, că
problema cipriotă poate fi soluționată nu pe calea negocierilor internaționale, ci pe
baza unei înțelegeri, la care se va ajunge între comunități”.
La rândul său, preşedintele Nicolae Ceauşescu, a relevat „că relațiile
româno-turce au înregistrat în ultimii ani progrese însemnate, materializându-se în
creşterea de aproape 6 ori a schimburilor economice în perioada 1971-1976, în
intensificarea colaborării tehnico-ştiințifice şi culturale dintre țările noastre(…)
Semnificativă pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-turce este amplificarea
în ultima vreme a contactelor şi schimburilor de vizite la diferite niveluri”. De
asemenea, preşedintele Nicolae Ceauşescu afirmând din nou poziția realistă a
României în privința problemei cipriote, a arătat „că România şi Turcia au conlucrat
fructuos - atât în cadrul Conferinței general-europene, cât şi la ONU şi în alte
organisme internaționale - şi îmi exprim convingerea că şi în viitor ele vor acționa
împreună, în spiritul păcii, al colaborării şi înțelegerii între popoare”.
Cu prilejul semnării comunicatului comun şi a unor documente privind
dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări, preşedintele Fahri Korutürk a
subliniat faptul că „Relațiile dintre țările noastre, care se dezvoltă într-un spirit de
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deplin respect față de regimurile existente în ele, constituie un exemplu în ce priveşte
punerea în aplicare a Actului de la Helsinki”. De altminteri, însemnătatea acestei
vizite a fost relevată și în Comunicatul comun: „Părțile au apreciat că vizita
preşedintelui Nicolae Ceauşescu în Turcia reprezintă un moment remarcabil în
istoria raporturilor tradiționale de prietenie care există între popoarele român şi
turc şi deschide noi şi ample posibilități de colaborare fructuoasă între România şi
Turcia, în interesul celor două popoare, al păcii şi cooperării în Balcani, în Europa,
în întreaga lume”68. Despre această vizită, aprecieri în acelaşi sens au avut şi ziarele
turceşti şi româneşti, care au scos în evidență nu numai însemnătatea ei pe planul
consolidării şi dezvoltării legăturilor prieteneşti tradiționale turco-române, ci şi
faptul că ea reprezintă o contribuție majoră la întărirea păcii, încrederii şi colaborării
pe plan balcanic.
Într-adevăr, după această vizită a preşedintelui Nicolae Ceauşescu în Turcia
au urmat ani deosebit de fructuoşi în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Sau intensificat schimburile de delegații oficiale la diverse niveluri, între care notăm
în chip deosebit vizita făcută în Turcia, în aprilie 1978, de premierul Manea Mănescu,
şi cea întreprinsă de premierul Bülent Ecevit, în noiembrie acelaşi an, în România.
Cu aceste ocazii au fost perfectate o serie de acorduri sau au fost obținute progrese
concrete în intensificarea şi diversificarea colaborării dintre cele două țări pe
multiple planuri.
Un moment însemnat în cursul ascendent al relațiilor dintre cele două țări a
fost marcat şi de scurta vizită, dar deosebit de consistentă prin semnificații, a
preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a Elenei Ceauşescu în Turcia, la 17 august 1979.
În sfârşit, ca expresii elocvente ale sentimentelor de bunăvoință, prietenie şi
încredere reciprocă de care sunt animate cele două țări şi popoare în dezvoltarea
legăturilor dintre ele, notăm împărtăşirea în România a bucuriei prilejuită de
aniversarea a 50 de ani de la proclamarea Republicii Turcia şi, respectiv, manifestările
sărbătoreşti care au avut loc în Turcia cu ocazia Centenarului proclamării
independenței de stat a României; iar, acum, în 1981, Centenarul naşterii lui
Atatürk a fost sărbătorit în România printr-o suită întreagă de manifestări, care nu
numai că au popularizat marea personalitate a lui Atatürk, dar au pus cât se poate
de clar în evidență şi stadiul înalt la care au ajuns legăturile turco-române, arătând
totodată şi perspectivele cu totul favorabile pe care le au aceste relații, aşezate pe
temeiurile solide ale încrederii şi respectului reciproc.
Relaţii economice
În ultima sa carte, intitulată Probleme controversate în istoriografia română apărută în populara colecție „Memoria pământului românesc” a Editurii Albatros
din Bucureşti (1977), cu câteva zile înainte de moartea sa neaşteptată academicianul Constantin C.Giurescu a reluat şi problema relațiilor româno-turce.
Pe baza documentelor turceşti, care i-au stat la îndemână în traducere integrală sau
rezumată, Constantin C.Giurescu a reconsiderat în cea mai mare parte vechile
afirmații despre aşa-zisul caracter cu totul negativ pentru țările române, mai ales
pe plan economic, al relațiilor lor îndelungate cu Poarta otomană. Acad.Constantin
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C.Giurescu scria în concluzie următoarele rânduri semnificative: „Istoria relațiilor
româno-turce, începând cu turcii vechi şi mergând până la războiul independenței,
trebuie scrisă din nou, evitându-se exagerările şi ideile preconcepute (subl. autorului):
este concluzia care rezultă din cele de mai sus. Pe măsură ce, grație în special arhivelor
turceşti, vom cunoaşte mai bine aceste relații, le vom putea aprecia mai just, mai
ales cele economice; cât despre cele politice, vom constata că prezența Imperiului
otoman a avut pentru noi, în răstimpul 1683 (asediul Vienei) - 1829 (tratatul de la
Adrianopol), pe lângă dezavantajele cunoscute, şi un avantaj: acela de a fi o stavilă
în fața celor două imperii expansioniste, habsburgic şi țarist. Altfel, am fi putut
avea, cu toată dibăcia diplomatică a înaintaşilor noştri, soarta Poloniei” (p. 122).
Într-adevăr, „exagerările şi ideile preconcepute” cu privire la relațiile țărilor
române cu Poarta otomană, prezente în lucrările istoricilor români până acum 1015 ani, au fost depăşite în prezent, cel puțin parțial. Deschiderea arhivelor din
Turcia şi cercetătorilor români, începând cu 1966, în contextul evoluției pozitive a
relațiilor dintre cele două țări, a permis adunarea unui bogat şi temeinic material
ştiințific, de natură să aşeze pe bazele sale reale studierea relațiilor țărilor române
cu Poarta otomană. Au apărut numeroase lucrări, fundamentate în primul rând pe
documente depistate în arhivele din Turcia, care au reevaluat caracterul acestor
raporturi, scoțând în evidență şi latura lor pozitivă.
Referindu-ne aici pe scurt numai la aspectul economic al relațiilor țărilor
române cu Poarta, istoricii români de azi au devenit pe deplin conştienți de faptul
că, departe de a avea numai un „caracter prădalnic” sau „exploatare economică în
forme dintre cele mai sălbatice”, cum s-a scris, acum 20-30 ani, sub imperiul unor
„îndrumări” date din afara României, raporturile economice ale țărilor române cu
Poarta otomană au fost continui şi foarte importante pentru ambele țări.
Este adevărat, cele trei țări române, mai cu seamă Ţara Românească şi
Moldova, au fost obligate la plata unor numeroase şi importante dări regulate şi
neregulate, au achitat sume mari sultanului şi dregătorilor săi, atunci când
tronurile lor au fost scoase la mezat, au suferit enorme pierderi, mai ales în sec.
XVIII şi la începutul sec. XIX, datorită fanarioților şi a războaielor austro-turce şi
ruso-turce, iar țăranul român a fost adeseori supus abuzurilor şi prădăciunilor
exercitate de dregătorii otomani şi de oştile turceşti din vecinătate. Dar, tot atât de
adevărat este însă şi faptul că, între cele două părți au existat şi neîntrerupte relații
comerciale normale, bazate pe principiile care conferă stabilitate şi continuitate
unor asemenea îndeletniciri, adică, într-un cuvânt, pe respectarea principiului
avantajului reciproc.
Ţările române au reprezentat pentru Imperiul otoman o importantă bază de
aprovizionare economică, ceea ce le-a conferit atunci chiar calificativul de
„cheler”(cămară) al împărăției. Ţările române exportau în Imperiul otoman în
primul rând grâu şi orz, apoi oi, vite, cai, lemne, sare, miere, ceară, grăsimi ş.a.
Documentele scoase la iveală din arhivele turceşti, în primul rând din Arhiva
Președinției Consiliului de Miniștri (Başbakanlik Arşivi) şi Arhiva Muzeului Topkapî
(Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), ambele din Istanbul, au pus în evidență cantitățile
mari în care aceste produse erau cumpărate din țările române de către negustorii
otomani, precum şi faptul, deosebit de important, că aceste produse erau plătite la
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prețul curent al pieții; totodată, s-a dovedit clar că în aceste achiziții era valabil
principiul preemțiunii, excedentul fiind vândut de români în alte piețe, mai ales în
Polonia, Austria şi Rusia. De asemenea, este de notat şi faptul că atunci când, dintrun motiv sau altul, în țările române apăreau ani de restricție alimentară, se
interzicea complet orice fel de export al produselor de acest gen.
Deşi documentele turceşti puse în circuitul istoriografiei române au adus
multe date importante, totuşi aceste informații sunt departe de a fi complete,
pentru simplul motiv că însăşi cercetarea arhivelor turceşti de către istoricii români
se află încă în faza de început. Cu toate acestea, ele dovedesc limpede faptul că
exportul românesc în Imperiul otoman a fost predominant, între sec. XVI şi primele
decenii ale sec. XIX. Totodată, acest comerț românesc cu Imperiul otoman era
excedentar; ceea ce se cumpăra din Imperiul otoman era cu mult sub valoarea a
ceea ce se vindea acolo. Aici este explicația circulației în țările române a unor
importante cantități de diverse monede de aur şi argint otomane.
Ţările române cumpărau din Imperiul otoman țesături, în primul rând de
mătase şi bumbac, covoare de Bursa, Tokat şi de Sofia, corturi, mobilier, podoabe
de aur şi argint, arme, mai cu seamă săbii de Damasc, vinuri de Cipru şi de
Malvesia, diferite mirodenii, fructe citrice, curmale, smochine, stafide, peşte
afumat, icre, stridii, halva (în special de Edirne), dulcețuri şi alte produse de acest
gen. „Dar toate aceste produse - arată acad. Constantin C.Giurescu, în cartea
amintită (p. 121) - nu valorau nici pe departe cât exportul nostru de grâne, vite,
produse animale, sare, lemn. Desigur, judecând după ceea ce a ieşit la iveală până
acum, suntem în drept să aşteptăm ca arhivele turceşti să ne dea informații
bogate… Credem însă a nu greşi când susținem caracterul permanent excedentar
(subl.aut) al exportului nostru în Imperiul otoman față de importul de acolo. Cu
banii care rămâneau, după ce plăteau haraciul şi celelalte obligații, adăugându-se
apoi banii proveniți din negoțul cu restul țărilor, se ridicau clădirile mai însemnate
- case domneşti, boiereşti, mănăstireşti şi biserici - se dădeau ajutoare nu numai
lăcaşurilor din țară, dar şi celor din Balcani şi orientului creştin, se ajutau şcolile,
iarăşi nu numai ale noastre, dar şi ale celorlalți creştini, se tipăreau cărți româneşti,
slave, greceşti, arăbeşti şi chiar turceşti”.
Tratatul ruso-turc de la Küçük Kaynardja (1774) a slăbit, iar cel de la Edirne
(1829) a desființat obligația Principatelor Române de a exporta produsele lor în
primul rând în Imperiul otoman. Deşi comerțul cu Turcia a avut în continuare o
pondere însemnată, totuşi el a pierdut mult în favoarea țărilor europene, care au
reuşit în curând să acapareze piața românească, ca de altfel şi piața otomană.
După ce România şi-a redobândit independența de stat (1877), relațiile ei
comerciale cu Turcia au fost şi ele aşezate pe baze noi, pe principiul egalității
desăvârşite între parteneri. Au fost semnate, până la 1900, două convenții
comerciale, prima la 10/22 noiembrie 1887, iar a doua la 6/18 aprilie 1897.
Principalele articole de export românesc în Turcia erau: făină de grâu, orz,
brânzeturi, lemn de construcții, spirtoase distilate, legume, ovine, piei, petrol,
benzină, unt, mobilă tapițată etc. Din Turcia se importau în România mai ales:
untdelemn, tutun, citrice, bumbac brut, halva, peşte, legume, săpunuri etc. În
ultimele două decenii ale sec. XIX se constată, de asemenea, un excedent la
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exportul românesc în Turcia (media 4,58% la export şi 3,81% la import din Turcia).
Iată tabloul cantitativ şi valoric al schimburilor comerciale dintre Turcia şi
România, între anii 1880 şi 1900:

Anii
1880
1883
1891
1900
Media anilor 1891-1900

Export românesc
Export din Turcia
%
%
în Turcia
în România
Cantități
Valoare
Cantități Valoare
tone
în lei
tone
în lei
120.000 23.090.837 10,56
7.100 8.517.709 3,34
59.912
8.555.302 3,88
25.671 13.640.157 3,79
31.675
6.790.238 2,57
28.593 13.434.829 3,08
53.098 12.225.425 4,37
45.315 10.931.495 5,04
58.454 12.582.966 4,58
30.315 10.749.231 3,81

O nouă convenție comercială româno-turcă a fost semnată la 30 iulie/12
august 1901. Se constată că nu intervin modificări importante, față de perioada
precedentă, atât în privința articolelor de schimb, cât şi în ceea ce priveşte balanța
comercială, care rămâne favorabilă României. Turcia ocupa atunci locul 5 la
exportul românesc de cereale şi petrol.
Înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestei convenții (13 iulie
1907) au început lucrările comisiei mixte româno-turce, care, la 18 august 1907, a
elaborat, în formă finală, convenția comercială (pentru 10 ani) şi o convenție
consulară. Proiectul de convenție comercială cuprindea prevederi de genul celor
acordate de Turcia tuturor statelor europene. Convenția aceasta nu a putut fi însă
ratificată datorită problemei despăgubirii turcilor (tătarilor) emigrați din Dobrogea
şi din cauza cursului evenimentelor (revoluția din 1908, războiul turco-italian,
războaiele balcanice şi primul război mondial).
Tratativele pentru încheierea instrumentelor de lucru şi în domeniul
economic vor fi reluate de cele două părți în cadrul fertil al apropierii turcoromâne, marcată îndeosebi de Conferința de la Lausanne. De altfel, relațiile
comerciale turco-române au fost guvernate de convenția comercială multilaterală
semnată la Lausanne, la 24 iunie 1923. Dar, la 3 iulie 1927, Turcia a denunțat
această convenție comercială de la Lausanne, dar a continuat să acorde României
tariful vamal minimal. Legația Turciei la Bucureşti făcuse propuneri României,
încă la 16 aprilie 1927, deci înainte de denunțarea convenției multilaterale, pentru
încheierea unei convenții comerciale bilaterale. La 11 iunie 1929 s-a încheiat
„Convenția de comerț şi de navigație între România şi Republica Turcia”, pe baza
clauzei națiunii celei mai favorizate.
Între anii 1923-1933, România exporta în Turcia cantități mari de cereale,
sare, vin, fructe şi, mai ales, petrol; acest ultim produs reprezenta, de fapt, 79% din
totalul exportului românesc în Turcia. La rândul său, Turcia exporta în România,
mai cu seamă: animale vii, păsări, cereale, tutun, citrice, textile, lemn de construcție
şi de foc, materii tanante, peşte şi, în mod deosebit, cărbuni. Se poate observa că
ambele țări aveau cam aceleaşi produse la export, cea mai mare parte a comerțului
dintre cele două țări reducându-se, de fapt, la un schimb de combustibil; Turcia
vindea în România cărbuni şi cumpăra petrol.
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Ambele țări erau însă deopotrivă de binevoitoare să-şi intensifice relațiile
comerciale, ca o expresie a excelentelor raporturi politice dezvoltate atunci între
ele. S-au făcut dese propuneri ca schimburile comerciale dintre ele să nu se limiteze
doar la cărbuni şi petrol, avansându-se şi liste de produse industriale. Dar, datorită
concurenței țărilor avansate din Occident, industria fiecăreia dintre cele două țări,
deşi în plin avânt, reuşea foarte greu să-şi facă loc pe piața celeilalte.
La 4 octombrie 1935, s-a încheiat între Turcia şi România acordul de plăți,
care a avut menirea să lichideze soldurile existente şi să activizeze relațiile comerciale
dintre cele două țări. Semnificativ este faptul că, guvernul turc a acceptat ca 10%
din valoarea exportului României să poată fi folosită pentru plăți necomerciale şi
acest lucru era un succes al României, deoarece în acordurile similare ale Turciei cu
Franța, Anglia şi alte state, ea obținuse de la acestea un procent de 30% devize libere.
La 12 ianuarie 1938 a intrat în vigoare un nou acord comercial şi de plăți
turco-român. Acesta a modificat condițiile vechiului acord în sensul că lăsa libere
la importul Turciei toate produsele româneşti. Acordul acesta a fost valabil până în
decembrie 1941, când s-a semnat un nou acord comercial turco-român. Din listele
de mărfuri anexate la acest acord reiese că principalele produse de export ale
Turciei în România erau: bumbacul, cuprul şi diverse alte materii prime, pe când
65% din valoarea exportului României în Turcia era deținut de petrol.
Prin aplicarea acestui acord, Turcia a obținut petrolul şi cheresteaua care îi
erau atât de necesare în acea perioadă de război mondial, iar România şi-a asigurat
plata petrolului său în devize libere şi libertatea exportului în Turcia a principalelor
ei produse comerciale. Cantitativ, România exporta mai multe produse în Turcia
decât importa de acolo, fiind (în 1938) pe locul al şaselea în ceea ce priveşte importul
general al Turciei.
În februarie 1943 au fost semnate noi aranjamente comerciale şi de plăți între
Turcia şi România, care au lichidat sistemul de clearing. Pentru toate produsele,
plata urma să se facă de ambele părți numai în devize libere.
În ansamblu, aceste principii ale bunăvoinței şi încrederii reciproce au
condus relațiile comerciale turco-române în perioada dintre cele două războaie
mondiale. Era şi aceasta, desigur, o expresie a raporturilor de prietenie şi
colaborare strânsă dezvoltate între cele două țări în acea perioadă.
Importurile şi exporturile dintre România şi Turcia, pentru anii 1929-1938,
prezintă următorul tablou statistic69:
Anii
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
69

Export din Turcia în România
tone
%
Mii lei
%
32.958 3,0 297.561
1,0
33.629 4,2 184.946
0,8
23.454 4,2 157.584
1,0
27.390 6,1 111.114
0,9
19.800 4,2 90.612
0,8
23.516 3,7 72.828
0,6
11.688 2,2 26.665
0,2

Export din România în Turcia
Tone
%
Mii lei
%
89.007
1,3 425.593 1,5
67.125
0,7 197.291 0,7
58.652
0,6 118.836 0,5
34.536
0,4 61.460
0,4
82.088
0,9 98.672
0,7
124.533 1,4 122.055 0,9
66.565
0,7 72.821
0,4

Anuarul Statistic al României 1039/1940, Bucureşti, 1940, p.596-597, 600-601, 604-605.
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1936 19.120
1937 17.933
1938 20.707

3,0
2,5
2,5

49.579
97.998
252.030

0,4
0,5
1,3

140.193
74.476
76.490

1,3
0,8
1,0

189.275
195.264
209.419

0,9
0,6
1,0

După al doilea război mondial, relațiile economice dintre cele două țări au
fost reînnoite şi s-au dezvoltat în spiritul aceloraşi principii ale egalității şi
avantajului reciproc, al bunăvoinței şi încrederii.
Schimbul de vizite la nivel guvernamental, inaugurat în 1966, între cele două
țări a dus la identificarea unor noi căi şi mijloace pe tărâmul colaborării economice.
În comunicatul comun dat publicității la Ankara, cu prilejul vizitei fostului premier
român Ion Gheorghe Maurer, în 1966, se arată că părțile „au constatat cu satisfacție
că există mai multe domenii în care ar putea fi întreprinse acțiuni comune în
avantajul ambelor țări şi au aprobat propunerile reprezentanților lor ca experții
celor două țări, care se vor întâlni în timpul cel mai scurt în România şi în Turcia,
să studieze diferitele posibilități care au fost reținute”.
Era o deschidere deosebit de importantă către intensificarea schimburilor şi
a colaborării economice. Pe aceeaşi linie, în anul următor, miniştrii de externe ai
celor două țări „au salutat apropiata inaugurare a liniei aeriene directe BucureştiIstanbul ca un factor de legătură între cele două țări. Părțile au convenit să
promoveze prin toate mijloacele turismul între România şi Turcia”.
O bază nouă au dobândit legăturile economice turco-române cu prilejul
vizitelor reciproce, la cel mai înalt nivel, din anii 1969 şi 1970.
Vizita preşedintelui Nicolae Ceauşescu în Turcia, în 1969, a prilejuit schimbul
instrumentelor de ratificare a „Acordului româno-turc privind transporturile
rutiere internaționale” şi s-a convenit asupra înființării unei Comisii mixte economice
româno-turce. Această ultimă măsură şi-a găsit expresia oficială finală în anul 1970,
când, cu ocazia vizitei preşedintelui Cevdet Sunay, miniştrii de externe ai celor
două țări au procedat la un schimb de scrisori care a marcat începerea activității
„Comisiei mixte economice româno-turce”.
Rezultatele s-au văzut imediat, căci în perioada 1971-1976 schimburile economice
dintre cele două țări au crescut de şase ori, deschizându-se totodată perspective
deosebit de largi în acest sens, mai cu seamă după vizita preşedintelui Nicolae
Ceauşescu în Turcia, când au fost semnate, printre altele, următoarele documente:
- Înțelegerea privind aplicarea Acordului româno-turc pe termen lung de
colaborare în domeniile economic şi tehnic în sectoarele petrolier, minier şi
energetic;
- Protocolul în probleme economice şi comerciale;
- Acordul de colaborare în domeniul poştelor şi telecomunicațiilor;
- Aranjamentul de cooperare ştiințifică şi tehnologică.
În comunicatul comun semnat cu acelaşi prilej la Ankara se sublinia că cele
două părți au fost satisfăcute de dezvoltarea relațiilor economice bilaterale şi au
convenit să coopereze pentru a pune mai bine în valoare posibilitățile de colaborare
oferite de economiile lor naționale în plină dezvoltare. S-a subliniat faptul că, există
importante posibilități de cooperare în domenii de mare interes ale cercetării şi
producției, ca: industria extractivă, industria constructoare de maşini şi electrotehnică,
industria chimică şi petrochimică, industria uşoară, agricultura şi industria alimentară,
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transporturile ş.a. De asemenea, cele două părți au căzut de acord asupra
necesității intensificării eforturilor în vederea realizării cooperării prin forme
corespunzătoare, inclusiv prin crearea de societăți mixte şi cooperare pe terțe piețe.
Colaborarea economică româno-turcă şi-a găsit expresia, între altele, în
darea în producție a următoarelor unități productive construite în comun: Fabrica
de acid sulfuric de la Samsun, Complexul chimic de la Elaziğ, Fabrica de celuloză
de la Afyon şi altele care se află încă în construcție, cum este, de pildă, Rafinăria
din Anatolia centrală.
De asemenea, a luat amploare şi s-a diversificat schimbul de produse dintre
cele două țări. România exportă în Turcia cantități mari de produse industriale, ca
renumitele tractoare „Universal” ale fabricii din Braşov, utilaje petrochimice de
mare performanță produse de uzinele de la Ploieşti, locomotive Diesel fabricate la
uzinele din Craiova, jeepurile „Aro” ale fabricii din Câmpulung Muscel, precum şi
produse ale industriei chimice româneşti (îngrăşăminte, uree, sodă caustică, ulei
mineral, hârtie) şi altele.
La rândul ei, România importa din Turcia, în cantități foarte mari mai ales
produse agricole, ca: bumbac, citrice, măsline şi ulei de măsline ş.a., precum şi
minerale şi minereuri, ca şi unele produse industriale.
Pentru a avea o imagine asupra dezvoltării legăturilor comerciale dintre cele
două țări, dăm mai jos un tablou al procentelor în milioane - lei devize libere:
Anul
Total
Exportul României
Exportul Turciei

1971
49,8
22,2
27,6

1972
64,4
16,0
48,4

1973
89,6
40,0
49,6

1974
151,1
129,2
121,9

1975
291,1
228,0
63,0

1976
645,0
520,0
125,0

Alături de bunăvoința şi încrederea reciprocă, costul scăzut al transportului
pe Marea Neagră şi, mai cu seamă, condiția comună a României şi Turciei de țări în
curs de dezvoltare, constituie factori importanți pentru dezvoltarea relațiilor
comerciale dintre ele, pentru intensificarea colaborării lor pe terțe piețe sau în
organisme economice internaționale.
Conştienți de aceste posibilități largi şi doritori să crească şi să diversifice
schimburile economice dintre ele, Turcia şi România au fost în permanentă căutare
şi stabilire a unor noi înlesniri în acest sens.
Astfel, cu prilejul vizitei premierui român Manea Mănescu în Turcia, în aprilie
1978, a fost semnat un „Aide-mémoire cu privire la dezvoltarea în continuare a
cooperării pe plan economic, tehnic, ştiințific şi cultural”, precum şi „Protocolul cu
privire la unele măsuri concrete de extindere a relațiilor economice de sporire a
schimburilor comerciale şi de intensificare a cooperării în producție între România
şi Turcia„.
Vizita de răspuns a premierui turc Bülent Ecevit în România, în noiembrie
1978, a prilejuit semnarea unui „Protocol cu privire la cooperarea economică, industrială
şi tehnică şi diversificarea schimburilor comerciale şi în domeniul turismului”.
Toate acestea, precum şi instrumentele de lucru schımbate ulterior sau aflate
în studiul experților şi al Comisiei economice mixte turco-române au constituit
cadrul fertil al dezvoltării relațiilor economice dintre cele două state, al diversificării
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şi adâncirii lor permanente, spre folosul ambelor țări şi popoare.
Legături culturale
Relațiile pe tărâm spiritual între cele două popoare încep, desigur, odată cu
primele contacte dintre turcii vechi şi români. Am arătat la început bogăția urmelor
lăsate de pecenegi şi cumani, atât în pământul României, cât şi în toponimia,
hidronimia, antroponimia şi lexicul românesc; la rândul lor, aceste neamuri vechi
turcice au primit, fără îndoială, puternice influențe din partea românilor, sfârşind
prin a se topi în masa autohtonilor.
De asemenea, este suficient să amintim faptul că o bună parte a vieții lui Sarî
Saltuk Baba s-a petrecut pe pământul României şi că mormântul acestui mare
înaintaş al spiritualității turceşti se află tot acolo, în oraşul Babadag70, pentru a ne
da seama de rolul important pe care România îl deține în cultura turcă. În aceeaşi
ordine de idei, trebuie notată existența neîntreruptă, încă de la începutul mileniului
nostru, a unei importante comunități turco-tătare în Dobrogea. Deşi aflată la marginea
lumii turco-islamice şi, apoi, a Imperiului otoman, comunitatea turco-tătară din
această provincie a avut o bogată viață spirituală, fapt atestat de izvoarele vremii şi
de monumentele păstrate până în zilele noastre. Aşa, de pildă, Evliya Celebi nota
la jumătatea secolului al XVII-lea, despre 20 de şcoli elementare şi trei şcoli medii
în oraşul Babadag, 7 şcoli elementare în târgul Karasu (azi Medgidia), precum şi în
alte localități, inclusiv în sate. In 1610, prin vakâful numit „Zebil” (de circa 10.000
ha) al lui Gazi Ali paşa a fost înființată la Babadag şi o medrese (colegiu islamic),
care a funcționat neîntrerupt până la 1878, după care a fost mutată la Medgidia,
jucând un rol deosebit de însemnat în dezvoltarea culturală a musulmanilor din
România.
S-au păstrat până în zilele noastre un număr important de vechi monumente
ale artei turce, cum sunt vestigiile cetăților: Yenisala (Enisala), Brăila, Turnu, Timişoara,
Hârşova, Giurgiu, datând din sec. XV-XVI, geamiile de la: Babadag, Esmahan
sultan din Mangalia (construită în 1590), din satul Amzacea (construită în 1673),
Hünkâr din Constanța (sec. XVIII) ş. a. Sunt menționate în sursele istorice numeroase
şi frumoase băi, hanuri, bazaruri, köşk-uri, dintre care unele se păstrează şi astăzi
intacte, cum este bazarul de la Lipova, baia turcească (hamam) de la Iaşi (prima
jumătate a sec. XVII), „casa paşei” din Constanța etc.
În muzeele şi bibliotecile româneşti sau în proprietatea particulară a
cetățenilor români se găsesc foarte multe covoare turceşti, cum sunt de pildă cele
de la Biserica Neagră din Braşov (datând din sec. XIII-XVI), mobilier, arme, cărți,
manuscrise, vase de ceramică şi de aramă etc., fiecare fiind o veritabilă valoare
artistică şi istorică. Desigur, sunt încă multe alte dovezi vii ale spiritualității vechi
turce în România71. Este de observat că arta turcă locală a primit importante
elemente ale artei româneşti, influențând la rândul său arhitectura şi, în general,
arta medievală românească. Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, mănăstirea Horezu

Vezi serialul de reportaje publicat de cunoscutul scriitor Yahya Benekay, originar din România,
în gazeta „Son Havadis”, între 16 februarie şi 6 martie 1972, în privința lui Sarî Saltuk şi a
legăturilor vechi şi actuale ale spiritului turcesc cu meleagurile româneşti.
71 Vezi Muslims in Romania. Past and Present, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
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sau palatul voievodal de la Mogoşoaia, Hanul lui Manuc din Bucureşti şi multe
alte construcții fiind dovezi concludente ale acestei conlucrări rodnice turcoromâne pe plan spiritual încă din vremuri vechi.
Într-una din ultimele sale lucrări, scrisă cu erudiția sa caracteristică şi cu
mult sentiment de stimă şi dragoste față de poporul român, regretatul prof.
Bedrettin Tuncel spunea că adevăratele legături culturale turco-române trebuie să
fie începute cu Dimitrie Cantemir, căci el „reprezintă cea mai frumoasă şi
semnificativă sinteză a legăturilor dintre România şi Turcia”. Dimitrie Cantemir
(1673-1723) a fost, într-adevăr, un om de mare cultură, care a întrunit în personalitatea
sa distinctă şi spiritualitatea iluministă europeană şi erudiția orientală. El este cel
care a făcut cunoscut Europei lumea otomană, privind-o din interiorul ei (a trăit 20
de ani în Istanbul, având legături strânse cu personalități de frunte ale culturii
turce); primele cunoştințe ale Occidentului despre spiritul plin de umanism al lui
Nasreddin Hogea se datorează tot lui D.Cantemir. Invățatul principe moldovean a
creat un nou sistem în muzica clasică turcă, compunând şi aproape 40 de melodii
turceşti. Fără îndoială, Dimitrie Cantemir a marcat un moment deosebit de
important în evoluția legăturilor spirituale româno-turce, dar acest erudit principe
al Moldovei a avut şi precursori valoroşi. Este suficient să amintim locul important
pe care lumea turcă îl are în operele cronicarilor: Grigore Ureche, Miron Costin,
Nicolae Costin, Constantin Cantacuzino şi alții; iar Nicolae Milescu (1636-1708),
autorul unei valoroase descrieri a călătoriei sale în China, a trăit şi el mulți ani la
Istanbul, cunoştea foarte bine limba şi cultura turcă.
Cunoaşterea istoriei otomane şi a spiritualității turceşti în ansamblu s-au
dezvoltat şi în perioadele următoare. Amintim aici pe Ienăchiță Văcărescu (17301799) şi Dionisie Fotino (1769-1821), care, în lucrările lor consacrate istoriei
otomane, s-au bazat pe documente şi cronici turceşti, punând astfel în circulație
românească opere ale culturii turce.
În privința secolului al XIX-lea am amintit deja de legăturile strânse cu
cărturari turci ale unor revoluționari erudiți români, precum: Ion Ghica, Ion
Ionescu de la Arad, Barbu Iscovescu ş. a.
Artiştii români s-au bucurat de multă prețuire la Istanbul. Astfel, deosebit de
semnificativ este faptul că marele pictor român Theodor Aman (1831-1891), care a
pictat, desigur de pe poziții patriotice româneşti, o serie de tablouri înfățişând
lupte între români şi turci, a fost distins , în 1885, cu decorația „Mecidiye”, iar în
1898, renumita cântăreață româncă Haricleea Darclée a fost decorată cu ordinul
„Şefakat” şi cu medalia „Belle Arte”, cu ocazia turneului pe care l-a întreprins în
Turcia , când a interpretat excelent rolul său din „Traviata”, prezentat în teatrul
palatului imperial.
Nu putem, desigur, să nu relevăm contribuția deosebită a istoriografiei moderne
româneşti, în frunte cu marele istoric Nicolae Iorga, la dezvoltarea studiilor
privind istoria otomană. De altminteri, date fiind şi îndelungatele raporturi cu
caracter special dintre țările române şi Poarta otomană, istoriografia românească a
acordat permanent o atenție aparte cunoaşterii aprofundate a acestor raporturi, în
special, şi a istoriei turce, în general. Deşi au fost realizate progrese însemnate în
această direcție, totuşi până nu demult au fost predominante în istoriografia
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română şi unele idei greşite sau preconcepute. Aşa cum am mai arătat, abia după
deschiderea arhivelor turceşti şi pentru cercetătorii români, începând cu 1966,
această problemă a început să fie aşezată pe temeiurile ei adevărate. Au apărut,
începând cu 1966, primele volume de izvoare turco-osmane traduse în limba
română (documente de arhivă şi extrase din cronici), datorate eminenților turcologi
Mihail Guboglu şi Mustafa A.Mehmed.
Raporturile politice deosebit de cordiale dintre Turcia şi România, în perioada
dintre cele două războaie mondiale, au fost marcate şi de intensificarea schimburilor
pe plan cultural şi de încurajarea acțiunilor menite să întărească legăturile dintre
cele două țări.
Menționăm în acest sens, alături de vizitele reciproce de studenți sau schimburile
pe plan cultural divers, bunăvoința şi înțelegerea arătată de statul român pentru
nevoile culturale ale cetățenilor săi de origine turco-tătară. „Seminarul musulman”
(Medrese) din Medgidia a fost organizat în aşa fel încât să pregătească atât preoți
musulmani, cât şi învățători pentru şcolile în limba turcă care funcționau atunci în
România, în aproape toate satele şi oraşele locuite de musulmani. De asemenea,
după 1878 şi în perioada interbelică au fost înființate în Dobrogea, cu asentimentul
autorităților româneşti, multe şcoli primare şi chiar medresele particulare cu
predare în limba turcă; în unele din aceste medrese au funcționat şi profesori veniți
din Turcia sau care au absolvit învățământul superior din Turcia.
Este locul să menționăm aici şi numărul mare (29) al ziarelor şi gazetelor în
limba turcă, unele în turcă şi română, care au apărut în acea vreme în România.
Menționăm din acestea unele mai importante: „Dobruca Gazetesi”, publicată
bilingv, începând cu 1888, de către guvernul român, „Çolpan”, „Dobruca Sadasi”,
„Işik”, „Dobruca”, „Rumanya”, „Tuna”, „Hak Söz”, „Emel”, „Türk Birliği”, „Bora”
ş. a. Au existat, de asemenea, în perioada interbelică, numeroase societăți culturale
ale populației turco-tătare din România, care au desfăşurat o bogată activitate,
alături de presă, mai cu seamă pentru ridicarea nivelului social-cultural al
populației musulmane din Dobrogea, făcând în acest sens o vie propagandă în
favoarea transformărilor fundamentale care aveau loc atunci în Turcia sub
conducerea lui Atatürk72.
În aceeaşi perioadă, presa centrală românească a publicat numeroase articole
în spiritul apropierii dintre cele două popoare, a făcut cunoscut publicului român
realizările remarcabile ale Turciei pe tărâmul modernizării şi dezvoltării
economice. Au fost publicate şi câteva lucrări dedicate special personalității lui
Atatürk, precum cea apărută la Bucureşti, în 1939, sub semnătura lui Petre Ghiață,
studiul „Kemal Atatürk” a lui Dragoş Gheorghe, publicat în 1935 sau suita de
conferințe dedicate Turciei şi lui Atatürk ținute de Manoilescu Mihail (apoi,
publicate în 1935), precum şi articolul „De ce îl stimez pe Atatürk”, publicat în
limba turcă de dr. Ibrahim Themo. De asemenea, au fost traduse cartea lui Mikush
Dagobert „Gazi Mustafa Kemal” şi „Lupul cenuşiu” a lui H. C. Armstrong. De
asemenea au fost traduse: „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea”, publicate de Anton
Pann între 1847 şi 1853; basmele turceşti culese de Nicolae Batzaria, „Poveştile
Bedrettin Tuncel, Romanya’nin sesi, „Bulleten”, cilt XLIII, sayi 170, Türk Tarih Kurumu BasimeviAnkara, 1979, p. 507-515.
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papagalului” (Tûtînâme) şi „Sclava Neagră” (Ferhunde Kalfa) traduse de Halit Ziya.
Literatura celor două țări a început să fie cunoscută reciproc mai bine după
al doilea război mondial. Începutul în acest sens, în adevăratul înțeles al
cuvântului, aparține marelui om de cultură, animator spiritual şi poet, regretatul
Yaşar Nabi Nayir, care a scos în 1946, în editura „Varlik”, „Codin”-ul lui Panait
Istrati. A urmat apoi, publicarea, în aceeaşi editură, a întregii opere a lui Panait
Istrati, scriitorul român poate cel mai iubit şi înțeles de către cititorul turc.
În ultimele trei decenii, traducerile reciproce au luat o amploare din ce în ce
mai mare. Au fost publicate în Turcia opere ale marilor scriitori români: Lucian
Blaga, Ion Luca Caragiale, Mihail Sebastian, Ion Brătescu-Voineşti, Liviu Rebreanu,
Ion Slavici; iar dintre cei contemporani au fost traduse până acum cărțile lui Marin
Sorescu, Werner Sölner, Ion Băieşu ş. a. Totodată, marile reviste de cultură, ca „Varlık”,
„Yazko Edebiyat” ş. a. publică deseori poezie şi proză românească contemporană.
Teatrele din Istanbul şi Ankara au prezentat cu mult succes piesele
româneşti: „O scrisoare pierdută” a lui Ion Luca Caragiale, „Steaua fără nume” de
Mihail Sebastian, „Preşul” de Ion Băieşu.
Dintre traducătorii de literatură română în limba turcă remarcăm activitatea
lui Enver Esenkova, Hilmi Ömeroğlu, Yahya Benekay, Melike Roman.
Literatură turcă în România se bucură şi ea de multe aprecieri. Au fost
traduse şi publicate până acum, în volume separate, opere ale lui: Yaşar Kemal,
Aziz Nesin, Nazim Hikmet, Bülent Ecevit, Sebahattin Ali, Orhan Kemal, Samim
Kocagöz, aflându-se sub tipar, pentru a apărea în curând, şi romanul „Zeliş” al lui
Necati Cumali, în traducerea lui Valeriu Veliman. A apărut de curând şi o
„Antologie de poezie turcă. De la începuturi până azi” ( de Nevzat Yusuf), în
colecția de masă „Biblioteca pentru toți” a Editurii Minerva din Bucureşti (1979), în
care sunt cuprinşi aproape 80 de poeți, începând cu Yunus Emre şi Poeții divanî,
până la poeții tineri din zilele noastre. Această antologie se adaugă la o alta,
publicată în 1974, în apreciata colecție „Cele mai frumoase poezii” a Editurii
Albatros din Bucureşti, antologie apărută sub titlul „Din lirica turcă contemporană”.
Totodată, revistele literare de prestigiu româneşti, ca: „România liberă”,
„Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Tribuna” etc. au publicat deseori în paginile
lor traduceri de poezie şi proză turcă, mai ales contemporană, precum şi critică.
Demn de relevat este şi faptul că, după ultimul război mondial au fost
înființate la Universitatea din Bucureşti secții de limbă şi literatură tătară şi turcă,
ultima funcționează şi în momentul de față. Între absolvenții ei se numără de altfel
şi traducătorii de azi din literatură turcă şi limba română. Nevzat Yusuf, Viorica
Dinescu, Valeriu Veliman, Nicolae Ioana ş.a.
De asemenea, notăm apariția a două dicționare: turc-român şi român-turc,
precum şi a unui „Ghid de conversație turc-român”, datorate lui Agiemin Baubec,
cu menirea de a înlesni îmvățarea limbii române de către turci şi a limbii turce de
către români.
În anii 1980-1981 au fost publicate, de către Editura Kriterion din Bucureşti şi
două valoroase culegeri de folclor tătăresc (Boztorgay) şi turcesc (Bülbül Sesi) din
Dobrogea, datorate inimoşilor culegători de folclor Ahmed Naci Ali, Memet Ablai,
Nuri Vuap şi, respectiv, Mehmet Ali Ekrem.
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Notând succint bogăția schimburilor pe plan cultural dintre cele două țări,
trebuie să amintim şi de rolul important pe care emisiunile în limba turcă ale
Studioului de Radio din Bucureşti şi cele în limba română ale Studioului de Radio
din Ankara îl joacă în promovarea apropierii şi prieteniei dintre cele două popoare.
Nu mai puțin însemnate sunt şi contribuțiile oamenilor de ştiință din cele
două țări la strângerea legăturilor, la intensificarea colaborării şi a cunoaşterii
reciproce turco-române.
Rolul deosebit de important al relațiilor de colaborare dintre instituțiile
tehnice şi tehnicienii celor două țări în dezvoltarea economică a Turciei şi României
a fost subliniat deseori cu prilejul întâlnirilor la nivel guvernamental şi de stat
româno-turce. Am menționat deja actele oficiale intrate deja în vigoare care au
tocmai menirea de a intensifica colaborarea pe multiple planuri, pentru progresul
economico-social al celor două popoare. Specialiştii români lucrează efectiv în
cercetare şi în producție în diferite centre industriale ale Turcie.
Alături de scriitori şi traducători de literatură, de oameni de artă, de
specialiştii în tehnică, însemnătate mare în netezirea căilor de acces, de cunoaştere
între cele două popoare, a revenit şi revine în continuare istoricilor din cele două
țări. Ei sunt chemați să releve adevărul trecutului, care, pe lângă laturile sale
dureroase, are pentru cele două popoare şi laturi deosebit de frumoase, de apropiere şi
prietenie, de înțelegere şi bunăvoință. Căci prietenia şi colaborarea turco-română
de astăzi s-a dezvoltat pe baza acestei tradiții multiseculare, pe care istoricii de azi,
turci şi români, sunt datori s-o scoată la iveală în toată complexitatea sa.
Deși încă la început, s-au făcut totuși pași importanți și în acest sens. Am
arătat că istoricii români, după ce au început să cerceteze direct arhivele şi
bibliotecile din Istanbul, au adus contribuții ştiințifice deosebit de importante şi
care au reuşit să elimine concluziile greşite sau preconcepute care existau până nu
demult în istoriografia românească.
În 1971 o delegație de istorici români, în frunte cu marele istoric Constantin
C.Giurescu, a participat la lucrările Celui de-al VII-lea Congres Turc de Istorie,
unde a prezentat rezultatele temeinice ale noii orientări a istoriografiei române în
privința evoluției istorice a relațiilor româno-turce. Au urmat apoi participări
româneşti, cu acelaşi conținut, la I Congres de Turcologie din 1973, la al VIII-lea
Congres Turc de Istorie (1976) şi la ediția, din 1981, a aceluiaşi Congres, care a fost
dedicată Centenarului naşterii lui Atatürk. Nu este lipsit de interes să menționăm
că la această recentă ediție a Congresului, delegația românească era printre cele
mai numeroase şi a prezentat 14 comunicări. De asemenea, specialiştii români au
participat şi la celelalte două ediții (1976 şi 1979) ale Congresului de Turcologie,
precum şi la cele două ediții ale Congresului Internațional de Folclor Turc (1975 şi
1981), unde au prezentat comunicări valoroase privind aspecte noi ale legăturilor
străvechi şi multiple dezvoltate între poporul turc şi poporul român.
La rândul lor, istoricii turci au participat la manifestări ştiințifice internaționale
şi naționale organizate în România. O deosebită impresia a produs printre specialişti şi
în opinia publică românească participarea unei importante delegații de istorici
turci, condusă de generalul Bedrrettin Demirel (fratele președintelui S.Demirel), la
sesiunea ştiințifică jubiliară organizată de forurile academice româneşti cu prilejul

79

Ta s i n Ge m il

Centenarului Independenței Naționale a României.
Pe aceeaşi linie notăm ca un fapt deosebit de important organizarea unor
simpozioane ştiințifice turco-române, consacrate relațiilor dintre cele două popoare
de-a lungul secolelor. „Edificator pentru natura relațiilor noastre de prietenie şi
stimă reciprocă, de respect pentru valorile şi actele istorice care au condus la făurirea
României şi Turciei de azi” - spunea prof. dr. Ştefan Ştefănescu, personalitate de
elită a istoriografiei româneşti actuale, director al Institutului de istorie „N.Iorga - a
fost dedicarea primului simpozion turco-român de istorie, desfăşurat la Ankara,
sărbătoririi Centenarului Independenței României (1977)”. În anul următor a avut
loc, la Bucureşti cel de-al doilea simpozion româno-turc de istorie, când au fost
întărite relațiile de colaborare dintre istoricii din cele două țări, pe baza identității
de vederi în privința problemelor puse în discuție. În acest sens, semnificativ este,
de asemenea, şi faptul că, într-un cadru solemn, la 8 aprilie 1981, la Institutul de istorie
„N.Iorga” din Bucureşti a fost sărbătorit semicentenarul Societății Turce de Istorie.
Specialiştii români au adus contribuții însemnate la cunoaşterea obiectivă în
România a istoriei turce şi a realizărilor actuale ale poporului turc, prin tipărirea
unor valoroase cărți destinate marelui public; notăm aici volumul: Turcia (1965) al
lui L.Braşoveanu şi N.Grigorescu, cartea lui Mehmed Ali Ekrem, Atatürk - făuritorul
Turciei moderne (1969), Istoria turcilor (1976) a lui Mehmet Ali Mustafa, Istoria
Imperiului otoman (1978), a regretatului Aurel Decei sau La cumpăna continentelor.
Însemnări de călătorie în Republica Turcia. (1980), semnată de reputatul arheolog şi
istoric Panait I.Panait.
Nu putem încheia aceste succinte însemnări din bogăția, într-adevăr, imensă
şi variată a elementelor ce contribuie, fiecare în parte şi în ansamblu, la consolidarea
legăturilor prieteneşti dintre cele două popoare, fără să amintim de importanța cu
totul deosebită pe care România a acordat-o sărbătoririi Centenarului naşterii lui
Atatürk.
Alături de propagandă făcută în acest sens prin presă, radio şi televiziune,
au fost organizate o suită de sesiuni ştiințifice omagiale, la care au participat, cu
comunicări ştiințifice temeinice, un număr mare de prestigioşi profesori şi cercetători
români. Astfel, s-au ținut sesiuni ştiințifice dedicate lui Atatürk la: Asociația de drept
internațional şi de relații internaționale, la Institutul de istorie „N. Iorga”, la Universitatea
din Bucureşti, la Muzeul de Istorie Națională şi de Arheologie din Constanța,
Societatea istoricilor din România, Asociația de Studii orientale din România.
Bucurându-se şi de participarea unui numeros şi distins auditoriu, aceste
sesiuni, alături de toate celelalte acțiuni culturale şi ştiințifice, reprezintă fără
îndoială dovezi grăitoare ale stimei şi prieteniei ce animă cele două popoare unul
față de celălalt, constituind un fundament solid pentru dezvoltarea în continuare a
strânselor legături dintre ele.
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CIRCULAŢ IA MONEDEI OTOMANE ÎN DOBROGEA.
REPERTORIU NUMISMATIC

Gabriel CUSTUREA
Abstract: The author catalogues a total of 54 localities where 1200 isolated coins were found. We
may add also 41 coin hoards and monetary deposits where we may find the Ottoman coin either together
with other coins of feudal states or exclusively.
The author concludes that in the 15th century one can speak of a monetary penetration and not
currency, phenomenon valid also for the first half of the next century. Starting with late 16 th century we are
dealing with currency; small coin was mostly Ottoman. This phenomenon will take place also in the 17 th 18th centuries with a significant contribution from Central and Western European currencies.

Izvoarele otomane ale istoriei noastre au fost destul de recent abordate de
cercetătorii români şi în mod inegal. Totuşi, sunt de amintit în primul rând istoricii
care au apelat pentru prima dată la documentele osmane: N. Iorga şi C. Giurescu.
Mai apoi sunt de menționat cei care au mers direct la sursă: M. Ali Mehmet,
A. Decei, M. Guboglu, Maria Mathilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, M. Maxim,
T. Gemil, V. Veliman, Anca Popescu, N. Pienaru, V. Panaite; pentru Transilvania şi
Banat sunt de menționat contribuțiile Cristinei Feneşan1. Ceramica otomană bine
reprezentată în descoperirile arheologice medievale târzii a primit, de asemenea,
atenția cuvenită prin contribuțiile Corinei Nicolescu, mai nou ale Niculinei Dinu,
inclusiv într-o lucrare de doctorat încă inedită2.
În sfârşit, documentul numismatic otoman nu a fost neglijat nici el, chiar C.
Moisil, întemeietorul şcolii numismatice române acordându-i atenția cuvenită3. Au
urmat contribuțiile lui Gh. Zane4, Em. Condurachi5, H. Dj. Siruni6.
Pentru câțiva ani Cabinetul Numismatic al Academiei Române a fost singura
instituție unde astfel de piese erau studiate prin strădaniile cercetătorilor Elena
Grupați în colective puternice, cazul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, sau în cadrul
Universității Bucureşti şi al Arhivelor Naționale, cercetătorilor amintiți li se datorează practic
întreaga bibliografie privind relațiile româno-otomane, bazată pe documentele de arhivă.
2 Niculina Dinu, Ceramica otomană din Dobrogea, Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVIII,
Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Istorie, 2010, mss.
3 C. Moisil, Monete şi podoabe de la sfârşitul veacului al XV-lea (Tezaurul de la Ţifeşti, jud. Putna), în
BSNR, 13, 1916, 27-28, p. 3-16.
4 Gh. Zane, Sisteme monetare şi monetele principale din veacurile trecute, Iaşi, 1928.
5 Em. Condurachi, Începutul penetraţiei economice ottomane în Balcani, în BSNR, 37, 1943, 91, p. 63-70.
6 H. Dj. Siruni, Monetele turceşti şi ţările române, Balcania, 2-3 (1939-1940), 1944, p. 1-12; H. Dj. Siruni,
P. I. Panait, Tezaurul de la Gâşteşti şi unele probleme privind circulaţia accelei pe teritoriul oraşului
Bucureşti şi în împrejurimi, MIM, 2, 1965, p. 189-204.
1
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Isăcescu7 şi Oct. Iliescu8.
O nouă generație reprezentată de Paraschiva Stancu9, M. Maxim10, E. Nicolae11,

El. Isăcescu, Les monnaies ottomanes en Valachie au XVIe siècle (Le trésor de Tăriceni, district de Lehliu), în
SAO 7, 1968, p. 263-271; Eadem, Tezaurul monetar din a doua jumătate a secolului al XVI-lea descoperit la
Râmnicu Vîlcea, în BSNR 70-74, (1976-1980), 124-128, p. 331-339; Eadem, Contribuţii la studiul circulaţiei
monetare în oraşul Galaţi în secolul al XVIII-lea (Tezaurul din str. Republici), în Danubius, 4, 1970, p. 185-197.
8 O. Iliescu, Un tezaur de aspri turceşti de la începutul secolului al XVI-lea, găsit în Bucureşti, în SCN 3,
1960, p. 287-309; Idem, Une monnaie orientale peu connue signalée en Valachie vers 1600, în SAO, 3, 1961,
p. 197-200; Idem, Un trésor d’aspres turcs du XVe siècle, trouvé probablement en Moldavie, în SAO, 5-6,
1967, p. 267-285; Idem, Notes de numismatique orientale, în SAO, 7, 1968, p. 259-261; Idem, Les monnaies,
AIESEE Bulletin, 12, 1974, 2, p. 141-150; Idem, Cu privire la tezaurul de la Văcăreni (jud. Tulcea), în
BSNR, 80-85 (1986-1991), 134-139, p. 117-123.
9 P. Stancu, Aspri turceşti din sec. al XV-lea descoperiţi în satul Colceag, com. Inoteşti, jud. Prahova, în CN
2, 1979, p. 115-127; P.Stancu, G. Trohani, Un tezaur monetar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea descoperit
în comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa, în CN 3, 1980, p. 117-120; P. Stancu, V. Cojocaru, Notă preliminară
asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomiţa, în CN 5, 1983,
p. 85-95; P. Stancu, E. Oberländer-Târnoveanu, Şase secole de relaţii româno-turce oglindite în numismatică,
Catalog de Expoziţie, Bucureşti, 1995; P. Stancu, Contribuţii la circulaţia monetară din Moldova în secolele
XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui), în CN 7, 1996, p. 173-190; Eadem, Monede
rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomiţa în campanile arheologice din anii 1993 şi 1994, în CN 7, 1996, p.
169-172.
10 M. Maxim, Considerations sur la circulation monétaire dans les Pays roumains et l’Empire ottoman dans la
seconde moitié du XVIe siècle, RÉSEE 13, 1975, p. 407-415; Idem, Le trésor d’aspres turcs des XVe - XVIe
siècles découvert à Bertesti, départament de Brăila, în SAO, 10, 1980, p. 80-100; Idem, O luptă monetară în
sec. al XVI-lea: padişahî contra aspru, în CN 5, 1983, p. 129-152; M. Maxim, E. Nicolae, Monedele
ottomane descoperite în necropola medievală de la Enisala, în Peuce 10, 1991, 1, p. 559-573, 2, p. 423-427;
M. Maxim, K. M. Mac Kenzie, E. Nicolae, Mudava, le seul atelier monétaire ottoman en Roumanie, în vol.
Histoire économique et sociale de l’Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960), Actes du sixième Congres
international tenu en Aix-en-Provence du 1er au Juillet 1992, ed. D. Panzac, col. Turcica, VIII, Paris, 1995,
p. 227-233; M. Maxim, Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea, în CN
7, 1996, p. 199-208.
11 E. Nicolae, G. Custurea, Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Bercioiu, jud. Vîlcea, în
BSNR, 77-79 (1983-1985), 131-133, p. 309-327; L. Popa, E. Nicolae, Un tezaur de aspri otomani de la
începutul secolului al XVI-lea în colecţiile Muzeului Judeţean Braşov, în BSNR 80-85 (1986-1991), 134-139,
p. 139-154; E. Nicolae, I. Donoiu, Monede de cupru otomane din secolele XIV-XVI descoperite în Dobrogea,
în BSNR 80-85 (1986-1991), 134-139, p. 299-302; E. Nicolae, Un lot de monede otomane din secolele XIVXV în colecţia Cabinetului Numismatic al Institutului de Arheologie din Bucureşti, în SCN 9, 1989, p. 131135; E. Nicolae, E. Păunescu, Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele,
jud. Giurgiu, în SCN 10, 1993, p. 109-135; E. Nicolae, Imitations et contrefaçons des aspres ottomans en
Roumanie (fin du XVe siècle), în Actes du XVIe Congrès International de Numismatique organisé à l’occasion
du 150e anniversaire de la Société Royale de Numismatique de Belgique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, ed.
T. Hackens, Gh. Moucharte, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 305-307; Idem, Problèmes actuels de la
numismatique ottoman en Roumanie, în Caietele Laboratorului de Studii Otomane, 2, 1993, p. 49-54; E.
Nicolae, A. Popescu, Descoperiri monetare de la Dridu, jud. Ialomiţa, în BSNR 88-89 (1994-1995), p. 291296; E. Nicolae, Aspres ottomans des ateliers nord-ouest-balkaniques en Roumanie au XVIe siècle, 1st
International Numismatical Congress in Croatia, 12-15.X.1995, Proceedings, Opatija, 1996, p. 97-100; E.
Nicolae, M. Răileanu, Aspri otomani falşi descoperiţi la Orheiul Vechi, Simpozion de numismatică organizat
în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai, 2001.
Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 189-194; E. Nicolae, Moneda otomană în Ţările Române în
perioada 1451-1512, Chişinău, 2003; Idem, Invazia asprilor otomani şi riposta lui Ştefan cel Mare: emisiunile
moldoveneşti de tip otoman, în AMS, 4, 2005, p. 124-131.
7
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B. Murgescu12 a adus la lumină alte numeroase descoperiri, piese izolate sau
tezaure şi date despre circulația monetară otomană.
Pentru situația din Dobrogea semnatarul acestor rânduri, singur sau în
colaborare, poate fi citat în această listă13.
Sigur că listei i se mai adaugă şi contribuțiile altor specialişti, chiar dacă unii
cu apariții episodice: Mihaela Blasko14, G. Simion15, V. Drob16, G. Trohani17.
Mai nou, A. Vîlcu18 şi o pleiadă de cercetători de peste Prut19 se afirmă cu
B. Murgescu, The shahis in Walachia, RESEE, 32, 1994, 34, p. 293-300; Idem, Circulaţia monetară în
Ţările Române în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1996; vezi şi culegerea de studii: Idem, Ţările Române între
Imperiul Otoman şi Europa creştină, Bucureşti, Polirom, 2012.
13 G. Custurea, Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII), în Pontica 11, 1978, p. 253-257; G.
Custurea, A. Murat, Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în
lumina tezaurului monetar de la Viile, în Pontica 12, 1979, p. 207-219; Al. Popeea, G. Custurea, Tezaurul
monetar din secolul al XVIII-lea de la Lanurile (jud. Constanţa), în BSNR 70-74 (1976-1980), 124-128, p.
389-394; G. Custurea, Monede otomane descoperite la Constanţa, Pontica 13, 1980, p. 341-343; Idem, Date
noi cu privire la încetarea locuirii în aşezarea de la Păcuiul lui Soare, în SCIVA 33, 1982, 2, p. 238-239; G.
Custurea, A. Murat, Un tezaur monetar otoman din secolele XVI-XVII descoperit la Tulcea, C.N. 4, 1982, p.
141-145; G. Custurea, Monede medievale şi moderne dintr-o colecţie constănţeană, BSNR 77-79 (19831985), 131-133, p. 441-445; Idem, Descoperirile monetare de la Ester-Târguşor (jud. Constanţa), în Pontica
43, 2010, p. 471-507.
14 M. Blasko, E. Nicolae, Contribuţii la studiul monedelor de cupru otomane din secolele XV-XVI, în BSNR
77-79 (1983-1985), 131-133, p. 297-307; iidem, Dirhemi otomani falşi din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, în SCIVA 44, (1993), 2, p. 209-213; M. Blasko, C. Matache, Tezaurul de aspri otomani de la Târgu
Ocna, jud. Bacău, în BSNR, 86-87 (1992-1993), 140-141, p. 151-160.
15 G. Simion, Observaţii asupra unor probleme numismatice şi economice la Dunărea de Jos în lumina unor
tezure monetare de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, în Peuce 2, 1971, p.
293-333.
16 V. Drob, Două tezaure monetare otomane descoperite în judeţul Dîmboviţa, în C.N. 7, 1996, p. 209-211.
17 G. Trohani, D. Şerbănescu, Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX descoperit la Colibaşi, jud. Ilfov, în
BSNR 67-69 (1973-1975), p. 181, 186; Iidem, Tezaurul monetar turcesc din Netezeşti-Nuci, jud. Ilfov, în
C.N. 1, 1978, p. 83-85.
18 A. Vîlcu, Monedă de cont şi monedă reală în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în
vol. 130 de ani de la constituirea sistemului monetar modern, BNR, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p.
294-320; Idem, Două tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Roşu, jud. Ilfov şi Băiculeşti, jud.
Argeş, în C.N. 8, 2002, p. 251-260; A. Vîlcu, O. Dudău, Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea
descoperit la Dubova (Plavişeviţa), jud. Mehedinţi, în BSNR, 92-97 (1998-2003), 146-151, p. 221-226; I.
Isvoranu, A. Vîlcu, Un depozit de falsuri după monedele otomane din vremea lui Mustafa III descoperit la
Bucureşti sectorul Curtea Veche, BSNR 92-97 (1998-2003), p. 227-230; A. Vîlcu, Noi informaţii despre
tezaurul de monede de la Frumuşani, jud. Călăraşi, în Simpozion de numismatică, Chişinău, 24-26 septembrie
2002. Comunicări, studii şi note, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 229-234; Idem, Stadiul cercetărilor
de numismatică otomană în România, în vol. Studii şi cercetări de turcologie contemporană. Omagiu
profesorului Mihai Maxim, Cluj-Napoca, 2004, p. 41-52; Idem, Un trésor de contrefaçons d’apres les monnaies
ottomans du temps de Mustafa III découvert à Bucarest, în Simposio Simone Assemoni sulla monetazione
islamica. Il Congresso Internazionale di Numismatica di Storia Monetale, Padova 17 maggio 2003, Padova,
2005, p. 191-202; A. Vîlcu, Tezaurul de aspri otomani descoperit la Ghinoaica, jud. Prahova (începutul
secolului al XVI-lea), în vol. Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice Române
(1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003. Comunicări, studii şi note, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
2005, p. 105-148; Gh. Mănucu Adameşteanu, A. M. Velter, K. Pârvan, A. Vîlcu, Monede medievale şi
moderne descoperite în Bucureşti şi în împrejurimi (secolele XIV-XIX), Bucureşti, 2005; A. Vîlcu, P. Stancu,
Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-lea descoperit la Tamaşi, jud. Ilfov, în C.N. 9-11, 2006, p.
469-472; A. Vîlcu, La pénétration des monnaies ottomans dans les Pays Roumains aux XVIIe -XVIIIe siècles,
12
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brio în studiul acestor piese. Față de vastitatea materialului aflat în colecțiile
naționale trebuie să recunoaştem totuşi că foarte puțini specialişti s-au încumetat
să abordeze subiecte legate de numismatica osmană.
Trebuie însă precizat că toate aceste strădanii au fost potențate de apariția,
începând cu anii ’70 ai secolului al XX-lea, a numeroase lucrări de sinteză în străinătate.
Ne vom limita să amintim aici doar câteva dintre ele , mai ales determinatoare pentru
monedele otomane. Nu putem face acest lucru fără a-l menționa pe N. Pere20, soții
Artuk21, pe C. Olçer, cu cataloagele sale de colecții şi cu sinteza privind mangîrii22,
pe N. Kabaklari23 sau pe Jem Sultan (W. Holberton)24.
Mai aproape de noi, Sl. Srećković cu lucrările sale despre monetării25 şi
emisiunile otomane în monetăriile sârbeşti26 vine să clarifice multe dintre problemele
numismaticii otomane din Balcani.
O încercare de repertoriu numismatic dobrogean a mai fost făcută în urmă
cu câțiva ani27, dar între timp materialul publicat, practic, s-a dublat.
în Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques 43, 2006, 3, p. 276-279; A. Vîlcu, T. Isvoranu, E.
Nicolae, Les monnaies d’or de l’Institut d’Archeologie de Bucarest, Ed. Moneta, Wetteren, 2006; A. Vîlcu,
O. Dudău, Tezaurul de monede otomane de la Ocnele Mari, jud. Vâlcea (secolul al XVIII-lea), Simpozion de
numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, Bucureşti, 2007, p. 223-234; A.
Vîlcu, Circulaţia falsurilor după moneda otomană din secolul al XVIII-lea în Ţara Românească, în vol. Studia
varia in honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, Ed. Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, p. 631-642;
Idem, Moneda otomană în ţările române în perioada 1687-1807, Ed. Istros, Brăila, 2009
19 A. Boldureanu, R. Tăbuică, E. Nicolae, Un tezaur din epoca lui Mihai Viteazul descoperit în fostul raion
Rezina, Simpozion de numismatică dedicate împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai
Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000. Comunicări, studii şi note, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 161167; A. Niculiță, E. Nicolae, Monedele de aur otomane din tezaurul de la Bălţata, raionul Criuleni, Rep.
Moldova, în BSNR 86-87 (1992-1993), p. 167-177; A. Niculiță, A. Boldureanu, E. Nicolae, Les aspres
ottomans du trèsor de Săseni, dép. de Călăraşi (Rép. de Moldavie), în SCN 11, 1995, p. 201-209; A. Niculiță,
E. Nicolae, Tezaurul de la Brătuşeni (Sărata Albă), raionul Edineţ (sec. XVI), în vol. Studia in honorem Ion
Niculiţă, Chişinău, 1999, p. 299-305; A. Niculiță, R. Tăbuică, A. Boldureanu, Aspri otomani din secolul
al XVI-lea din tezaurele de la Comrat şi Semeni, jud. Ungheni, în Simpozion de numismatică dedicat
împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000.
Comunicări, studii şi note, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 151-155.
20 M. Pere, Osmanlilarda madenî paralar, Istanbul, 1968.
21 Ibrahim Artuk, Cevriye Artuk, Istanbul Arkeoloji Müzeleri teşhirdeki islamî sikkeler katalogŭ, I, II,
Istanbul, 1970, 1974.
22 C. Ölçer, Sovyet Rusya Müzelerindeki (Moskova ve Leningrad) nadir Osmanli madeni paralari, Istanbul,
1972; Idem, Avrupa Müzelerinde nadir Osmanli madeni paralari, Istanbul, 1984; Idem, Darphane müzesi.
Osmanli Madeni Paralari Kataloğu, Istanbul, 1985; Idem, Nakisli Osmanli mangîrlari, Istanbul, 1975.
23 N. Kabaklari, Mangîr, Istanbul, 1998.
24 Jem Sultan, Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republik, a detailed catalogue of the Jem Sultan
collection, Thousand Oaks, 1977.
25 Sl. Srećković, Ottoman mints and coins, Belgrad, 2002.
26 Idem, Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije, Belgrad, 1987; vezi şi Idem, Akches I. Orhan GaziMurad II. 699-846 AH, Belgrad, 1999; Idem, Akches II. Mehmed II Fatih - Selim I Yavuz 848-926 AH,
Belgrad, 2000; Idem, Akches III. Süleyman I Kanunî 926-972 AH, Belgrad, 2002; Idem, Akches IV. Selim II
Sari - Murad III 974-1003 AH, Belgrad, 2005; Idem, Akches V. Mehmed III - Mustafa I, 1003-1032 AH,
Belgrad, 2006; Idem, Akches VI. Murad IV - Ahmed III, 1032-1143 AH, Sremska Mitrovica, 2009.
27 După o contribuție cu caracter general încercată de Adina Berciu Drăghicescu, Repertoriul
descoperirilor monetare otomane din teritoriile locuite de români, sec. XV-XVI, în Caietul Seminarului special
de Ştiinţe auxiliare. Opuscula Numismatica, Bucureşti, 1989, p. 88-124, a urmat un repertoriu dobrogean,
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Am recenzat 54 localități în care au fost descoperite izolat 1200 monede din
aur, argint, aramă şi am inventariat 41 tezaure şi depozite monetare dintre care
şase funerare: Almalău (1), Enisala (2), Luncavița (1), Târguşor (2). Lipsesc date din
localități importante - Babadag, Silistra - foste capitale ale provinciei, iar de la Enisala
avem doar descoperiri funerare. Acestea au, de cele mai multe ori, un caracter relict.
Din analiza descoperirilor publicate până în prezent putem puncta câteva
repere privind prezența monedei otomane în provincia transdunăreană28.
În condițiile expansiunii Imperiului Otoman de la sfârşitul secolului al XIVlea şi atingerea cursului Dunării cu frontiera nordică, moneda otomană are doar o
prezență episodică între cele existente în acel moment pe piață. Cu două piese
izolate şi câteva prezente în tezaurele de la Văcăreni şi Caliacra (2) nu putem vorbi
decât de o penetrație slabă. Interregnul este acoperit prin doar două piese (mangîri)
emise de Emir Süleyman. Abia cu domnia lui Murad II apar monede mai numeroase,
concentrate însă la Păcuiul lui Soare, Isaccea, singular la Tulcea. Să observăm că
toate descoperirile provin de pe malul Dunării, importantă arteră de circulație a
mărfurilor şi persoanelor şi de penetrație monetară. La fel de sporadice sunt şi
piesele de la Mehmed II.
O creştere a penetrației monetare se constată la Bayazid II cu piese aflate în
descoperiri izolate şi în tezaurele din secolul al XVI-lea. Totuşi, abia din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea putem vorbi de o circulație monetară, alături de
moneda otomană aflându-se şi cea polono-lituană şi ungurească29.
Devalorizarea repetată a accelei face să apară în circulația dobrogeană noi
nominaluri - dirhemi (Murad III), medini, ½ dirhem (Ahmed I), onluk, beşlik
(Mustafa I, mai apoi Ibrahim). Paraua devine încet-încet înlocuitorul asprului pe
parcursul secolului al XVII-lea. Totodată, alături de moneda otomană, apar
monede vest şi central europene care completează tabloul financiar cotidian30.
Pentru circulația de medie şi mare valoare avem piesele din argint (taleri, 8
reali, florini, orți etc.) şi din aur. Emiterea monedei de valoare mare otomană sub
Süleyman II (zolta şi nu guruş31) va completa tabloul circulației monetare otomane
şi cu piese de valori mari şi medii, ce vor predomina, alături de moneda măruntă,
în întreg secolul al XVIII-lea. Acesta este dominat de moneda otomană în ciuda
crizei pe care o traversează Imperiul Otoman32.
Nicoleta Preda, Repertoriul descoperirilor monetare otomane din Dobrogea (sec. XIV-XVIII), în An. Dob.,
s.n. 8, 2005, p. 15-31.
28 În contextual general al circulației dobrogene vezi G. Custurea, Unele consideraţii asupra circulaţiei
monetare în Dobrogea medievală (sec. XV-XVIII), în BSNR 75-77 (1981-1982), 129-130, p. 365-372.
29 Pentru situația monedelor polono-lituane vezi I. Custurea, G. Custurea, Aspecte ale circulaţiei
monetare în Dobrogea în secolele XV-XVIII, în BSNR 80-85 (1986-1991), 134-139, p. 161-174; pentru
monedele ungureşti descoperite în Dobrogea vezi G. Custurea, Date noi privind circulaţia monetară în
Dobrogea medievală, în Pontica 20, 1987, p. 237 şi 247-248.
30 Ibidem, p. 244-245, nr. 1-17; p. 246, nr. 63-65, 67-70; p. 247, nr. 78-85; p. 249, nr. 138-142, nr. 153-155;
p. 250, nr. 163-165; Idem, Descoperirile monetare de la Ester-Târguşor (jud. Constanţa), în Pontica 43, 2010,
p. 493-496, nr. 464-507; Ş. Pamuk, Sistemul monetar otoman în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, în vol.
130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 273.
31 Vezi discuția asupra emisiunilor de guruş/zolta ale lui Süleyman II la A. Vîlcu, Moneda otomană în
ţările române în perioada 1687-1807, Brăila, Istros, 2009, p. 51-57.
32 G. Custurea, Date noi privind circulaţia monetară în Dobrogea medievală, în Pontica 20, 1987, p. 242; Ş.
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REPERTORIU
ADAMCLISI
Emitent
Bayazid II
Abdülhamid I

Nominal
mangîr
para

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri monetare în Dobrogea (I), în Pontica 12, 1979,
p. 236, nr. 56.
Iidem, Descoperiri … (IX), în Pontica 25, 1992, p. 384, nr. 1396.

ADÂNCATA
Emitent
Selim I
Süleyman I
Selim II
Selim II
Murad III

Nominal
akçe
akçe
akçe
akçe
dirhem

Monetarie
?
Üsküp
Kostantiniye
Novar
?

Nr. piese
1
1
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri… (X), în Pontica 28-29, 1995-1996, p. 315, nr.
1557-1561.

AGIGEA
Emitent
Bayazid II
Süleyman I
Ahmed III
Selim III

Nominal
mangîr
mangîr
½ zolta
yüzlük

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol

Nr. piese
1
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri… (II), în Pontica 13, 1980, p. 356, nr. 187, 188.
Iidem, Descoperiri… (III), în Pontica 14, 1981, p. 346, nr. 360.
Iidem, Descoperiri … (IX), în Pontica 25, 1992, p. 384, nr. 1397.

ARSA
Emitent
Mehmed II

Nominal
akçe

Monetarie
Edirne

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (IX), în Pontica 25, 1992, p. 384, nr. 1398.

CAPIDAVA
Emitent
?
Süleyman II

Nominal
mangîr
mangîr

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (VIII), în Pontica 21-22, 1988-1989, p. 385,
nr. 1353.
G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XII), în Pontica 31, 1998, p.
317, nr. 1845.

Pamuk, op. cit., p. 275-277.
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CEAMURLIA DE JOS
Emitent
Mustafa III

Nominal
onluk

Monetarie
Islâmbol

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 238, nr. 71.

CERNAVODĂ
Emitent
Selim II
Abdülhamid I

Nominal
akçe
para

Monetarie
Novabîrda
Misir

Nr. piese
2
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 356, nr. 189.
Iidem, Descoperiri … (III), în Pontica 14, 1981, p. 346, nr. 361, 362.

CONSTANŢA
Emitent
Bayazid II
Selim I
Süleyman I
Mehmed III
Mehmed IV
Süleyman II
Mahmud I
Mustafa III

Abdülhamid I
Selim III

Nominal
akçe
akçe
mangîr
akçe
para
mangîr
para
altmişlik
zerimahbub
para
para
para
altmişlik
para

Monetarie
Edirne
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Islâmbol

Nr. piese
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 236-237, nr. 58-70.
Iidem, Descoperiri … (IX), în Pontica 25, 1992, p. 388, nr. 1442.
Iidem, Descoperiri … (X), în Pontica 28-29, 1995-1996, p. 315, nr. 1569.
G. Custurea, Monede de aur medievale descoperite în Dobrogea, în Pontica 16, 1983,
p. 295.

CIOCÂRLIA
Emitent
Selim I

Nominal
akçe

Monetarie
?

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, Monede medievale şi moderne descoperite în Dobrogea,
2013, mss, nr. 4.

CREDINŢA
Emitent
Mustafa II

Nominal
zolta

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: T. Papasima, Monede recent descoperite în satul Credinţa (jud. Constanţa), în
Pontica 21-22, 1988-1989, p. 333.
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CUMPĂNA
Emitent
Mehmed III

Nominal
akçe
akçe

Monetarie
Kostantiniye
Edirne

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 11, 12.

DUNĂRENI
Emitent
Süleyman II

Nominal
mangîr

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XIII), în Pontica 32, 1999,
p. 352, nr. 2034.

EFORIE SUD
Emitent
Ibrahim

Nominal
mangîr

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 13.

ENISALA
Emitent
Selim I

Süleyman I

Selim II

Murad III

Mehmed III

Nominal
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
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Monetarie
Kostantiniye
Edirne
Novar
?
Novar
Novabîrda
Kratova
Üsküp
Serez
Sidrekipsi
Srebreniçe
Kuçayne
Konya
Harburt
Siroz
Edirne
?
Sidrekipsi
?
Kostantiniye
Srebreniçe
?
?
Sidrekipsi
Canca

Nr. piese
3
2
1
3
7
8
5
4
1
7
1
2
1
1
1
1
8
2
1
1
1
3
1
1
1
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Mustafa I
Osman II
Murad IV

Ibrahim
Mehmed IV

Mustafa II
Ahmed III

?

akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
akçe
para
akçe
para
para
akçe
para
?

?
?
Ohri
?
Belgrad
Saray
Üsküp
Sofya
?
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Misir
?
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
?

2
2
2
1
3
1
2
1
2
2
1
12
1
1
4
1
1
3
7
2
30

BIBLIOGRAFIE: M. Maxim, E. Nicolae, Monede otomane descoperite în necropola medievală de la
Enisala, în Peuce 10, 1991, p. 559-566, nr. 1-148.

GENERAL SCĂRIŞOREANU
Emitent
Mustafa III

Nominal
altmişlik
guruş

Monetarie
Islâmbol
Islâmbol

Nr. piese
1
3

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 360, nr. 232-235.

HÂRŞOVA
Emitent
Emir Süleyman
Mehmed II
Murad III
Murad IV
Mehmed IV
Süleyman II
Mustafa II
Ahmed III

Nominal
mangîr
mangîr
dirhem
dirhem (fals)
onluk
para
para
para
mangîr
para
zolta
para
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Monetarie
?
Edirne
Erzurum
Canca
Kostantiniye
Misir
Misir
Misir
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
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Mahmud I
Mustafa III

Abdülhamid I

Selim III

para
para
para
yirmilik
altmişlik
guruş
para
para
akçe
altmişlik
para
para
onluk
ikilik
yüzlük
para
para

Islâmbol
?
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Kostantiniye
Islâmbol
Misir
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol
Kostantiniye
Misir

3
1
5
1
4
3
1
1
1
1
4
3
1
2
5
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 22-31.
A.Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 359, nr. 222.
Iidem, Descoperiri … (III), în Pontica 14, 1981, p. 347, nr. 365.
Iidem, Descoperiri … (V), în Pontica 16, 1983, p. 313-315, nr. 791-810.
Iidem, Descoperiri … (VI), în Pontica 17, 1984, p. 253-254, nr. 1002-1022.

ISTRIA-SAT
Emitent
Murad IV

Nominal
akçe

Monetarie
Edirne

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (X), în Pontica 28-29, 1995-1996, p. 316,
nr. 1580.

HISTRIA-GARĂ
Emitent
Selim I
Süleyman I
Mehmed IV

Nominal
akçe
akçe
para

Monetarie
Kostantiniye
Novar
Misir

Nr. piese
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 32-34.

GURA DOBROGEI
Emitent
Bayazid II

Nominal
akçe

Monetarie
Üsküp

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: Ibidem, nr. 14.

IGLIŢA
Emitent
Selim III

Nominal
para

Monetarie
Islâmbol

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (VIII), în Pontica 21-22, 1988-1989, p. 385,
nr. 1354.
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ISACCEA
Emitent
Murad II
Bayazid II

Selim I
Süleyman I
Murad III

Mehmed III

Ahmed I

Osman II
Murad IV

Ibrahim
Süleyman II
Ahmed III
Mahmud I

Osman III
Mustafa III

Selim III

Nominal
mangîr
akçe
akçe
mangîr
akçe
mangîr
mangîr
dirhem
dirhem
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
medini
akçe
mangîr
akçe
para
akçe
akçe
beşlik
beşlik
mangîr
para
para
guruş
para
para
para
para
onluk
para
para
para
para

Monetarie
Edirne
Edirne
?
?
?
?
Dimaşk
Canca
Haleb
Edirne
?
Kostantiniye
Canca
?
Misir
?
?
?
Misir
Kostantiniye
?
Kostantiniye
Amid
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Misir
Islâmbol
Islâmbol
Misir
Kostantiniye
Misir

Nr. piese
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
3
1
1
1
1
13
2
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 238, nr. 72.
Iidem, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 359, nr. 223-224.
Iidem, Descoperiri … (IV), în Pontica 15, 1982, p. 286-287, nr. 589-626.
Iidem, Descoperiri … (V), în Pontica 16, 1983, p. 315-316, nr. 812-818.
Iidem, Descoperiri … (VIII), în Pontica 21-22, 1988-1989, p. 385, nr. 1355.
E. Nicolae, I. Donoiu, Monede de cupru otomane din secolele XIV-XVI descoperite în
Dobrogea, în BSNR 80-85 (1986-1991), 134-139, p. 299, nr. 4.
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I. Vasiliu, Cimitirul medieval de la Isaccea. Biserica Sf. Gheorghe, în Peuce 11, 1995,
p. 394.
G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XII), în Pontica 31, 1998, p.
319, nr. 1891-1892.
G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 38-42.
M. Iacob, A. M. Velter, Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monede dintr-o colecţie
particular din Babadag, în C.N. 8, 2002, p. 49, nr. 55-59.

IZVOARELE (CT)
Emitent
Mehmed III
Ahmed II

Nominal
akçe
para

Monetarie
Kostantiniye
Misir

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 45-46.

LESPEZI
Emitent
Süleyman I

Nominal
akçe

Monetarie
Sidrekipsi

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri… (III), în Pontica 14, 1981, p. 347, nr. 366.

LIMANU şi împrejurimi
Emitent
Bayazid II
Ahmed III

Nominal
akçe
guruş

Monetarie
?
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 48-49.

MAMAIA
Emitent
Abdülhamid I

Nominal
altmişlik
guruş

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 238, nr. 73, 74.

MANGALIA
Emitent
Süleyman II
Mustafa III
Selim III

Nominal
mangîr
altmişlik
guruş
½ zerimahbub
yüzlük

Monetarie
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol

Nr. piese
1
1
2
1
1

BIBLIOGRAFIE: Ibidem, p. 239, nr. 75-79.

MEDGIDIA
Emitent
Bayazid II
Ahmed III
Mahmud I
Mustafa III

Nominal
mangîr
para
para
onluk
para
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Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol

Nr. piese
1
1
5
1
5
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Abdülhamid I

Selim III

para
para
altmişlik
para
para
onluk
para
para

Misir
?
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol
Misir

4
1
1
9
4
1
12
2

BIBLIOGRAFIE: Ibidem, p. 239, nr. 80.
A.Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (VIII), în Pontica 19, 1986, p. 303-304, nr.
1134-1178.
G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XII), în Pontica 31, 1998, p.
322, nr. 1938.

MERENI
Emitent
Mustafa III

Nominal
altmislik

Monetarie
Islâmbol

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 239, nr. 81.

MOVILIŢA
Emitent
Selim I
Süleyman I
Murad IV
Mehmed IV
Ahmed II
Mahmud I

Nominal
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
para
para
para

Monetarie
Bursa
Novar
Novar
Kratova
Kostantiniye
?
Misir
Misir
Misir

Nr. piese
1
1
2
1
1
1
2
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., mss, nr. 53-63.

NICULIŢEL
Emitent
Süleyman II

Nominal
mangîr

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
3

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 359, nr. 225-227.

NUFĂRU
Emitent
Süleyman I
Murad IV

Nominal
akçe
akçe

Monetarie
Edirne
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 65, 66.

OLTINA
Emitent
Murad IV

Nominal
onluk

Monetarie
?
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Nr. piese
1
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Mehmed IV
Ahmed III
? (sec. XVIII)

para
para
para

Misir
Kostantiniye
Misir

1
1
1

BIBLIOGRAFIE: Ibidem, nr. 67-70.

OSTROV (CT)
Emitent
Bayazid I
Bayazid II
Murad III
Ahmed I
Süleyman II
Ahmed III
Mahmud I
Mustafa III

Nominal
mangîr
akçe
dirhem
akçe
mangîr
para
yirmilik
para
para

Monetarie
?
Üsküp
Musul
Filibe
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir

Nr. piese
1
1
1
1
10
1
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 239-240, nr. 82-95.
Iidem, Descoperiri … (IV), în Pontica 15, 1982, p. 287-288, nr. 628-630.

OVIDIU
Emitent
Mahmud I
Abdülhamid I
Selim III

Nominal
guruş
onluk
onluk

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol

Nr. piese
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: Iidem, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 240, nr. 96.
Iidem, Descoperiri … (VI), în Pontica 17, 1984, p. 254, nr. 1023, 1024.

PANTELIMONU DE SUS
Emitent
Ahmed I

Nominal
akçe

Monetarie
?

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (X), în Pontica 28-29, 1995-1996, p. 319,
nr. 1627.

PĂCUIUL LUI SOARE
Emitent
Murad II

Bayazid II
Selim I
Murad III

Nominal
akçe
mangîr
akçe
akçe
mangîr
mangîr
akçe

Monetarie
Edirne
Edirne
Bursa
Serez
?
Haleb
?

Nr. piese
1
1
1
3
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: O. Iliescu, Monede medievale şi moderne descoperite la Păcuiul lui Soare în anii 19561974, în vol. P.Diaconu, S. Baraschi, Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală (secolele
XIII-XV), II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1977, p. 160, nr. 203-206.
El. Isăcescu, Un alt tezaur monetar găsit la Păcuiul lui Soare, în SCN 6, 1975, p. 255.
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A.Vertan, C. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 359, nr. 228.
G. Custurea, Date noi cu privire la încetarea locuirii în aşezarea de la Păcuiul lui
Soare, în SCIVA, 1982, p. 238, nr. 1, 2.

PECENEAGA (CT)
Emitent
Bayazid II
Anonym
Süleyman II
Mahmud I
Abdülhamid I

Nominal
mangîr
mangîr
mangîr
para
para

Monetarie
?
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir

Nr. piese
1
1
3
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 240, nr. 97,98.
Iidem, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 359, nr. 229-231.
G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XII), în Pontica 31, 1998, p.
322, nr. 1947.
G. Custurea, A. Velter, op. cit., nr. 72.

PENINSULA SINOE
Emitent
Selim II

Nominal
akçe

Monetarie
Sidrekipsi

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (X), în Pontica 28-29, 1995-1996, p. 318,
nr. 1613.

PLOPU
Emitent
Selim I

Nominal
akçe

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XIII), în Pontica 32, 1999,
p. 354, nr. 2067.

POARTA ALBĂ
Emitent
Süleyman I

Nominal
altîn

Monetarie
Haleb

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, Monede de aur …, în Pontica 16, 1983, p. 297, nr. 2.

RAHMANU
Emitent
Murad III
Mustafa II

Nominal
akçe
para

Monetarie
?
Misir

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 75-76.

RASOVA
Emitent
Süleyman II
Mahmud I

Nominal
mangîr
para

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
3
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), în Pontica 12, 1979, p. 241, nr. 100.
Iidem, Descoperiri … (III), în Pontica 14, 1981, p. 347, nr. 367.
Iidem, Descoperiri … (VIII), în Pontica 21-22, 1988-1989, p. 385, nr. 1356, 1357.
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RÂNDUNICA - CATALOI
Emitent
Abdülhamid I

Nominal
para

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Velter, op. cit., nr. 77.

SARAIU
Emitent
Süleyman II

Nominal
mangîr

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (I), 1979, p. 241, nr. 101.

SIBIOARA
Emitent
Murad III

Nominal
altîn (fals)

Monetarie
Misir

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Velter, op. cit., nr. 78.

ŞIPOTE
Emitent
Süleyman II

Nominal
mangîr

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XII), în Pontica 31, 1998, p.
323, nr. 1959.

TARIVERDE
Emitent
Mahmud I

Nominal
guruş

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 79.

TÂRGUŞOR - ESTER
Emitent
Bayazid II
Selim I
Süleyman I

Selim II

Murad III

Nominal
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe (fals)
mangîr
mangîr
akçe
akçe
mangîr
mangîr
dirhem
dirhem (fals)
dirhem
dirhem (fals)
akçe
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Monetarie
Gelibolu
?
Kostantiniye
Siroz
Siroz
?
Kostantiniye
Edirne
Novar
Sidrekipsi
Kostantiniye
Haleb
Haleb
Haleb
Canca
?
Kostantiniye

Nr. piese
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
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Mehmed III

Ahmed I

Mustafa I

Osman II
Murad IV

Murad IV sau Ibrahim
Ibrahim

akçe (fals)
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
mangîr
mangîr
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe (fals)
gümüş (1/2 dirhem)
gümüş (1/2 dirhem)
medini
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe (fals)
gümüş (1/2 dirhem)
gümüş (1/2 dirhem)
akçe
akçe (para?)
akçe
akçe
onluk
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe
mangîr
mangîr
para
para
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe (fals)
mangîr
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Kostantiniye
Edirne
Novar
Selânik
Sidrekipsi
Sivas
?
?
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
?
?
Canca
Canca
Misir
Kostantiniye
Edirne
?
?
Canca
?
Amid
Misir
Canca
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Novabîrda
Üsküp
?
Edirne
?
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Canca
?
Kostantiniye
?
Kostantiniye

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
4
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
3
1
1
2
1
1
1
10
1
1
1
1
2
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Mehmed IV

Süleyman II

Mustafa II
Ahmed III

Mahmud I

Osman III
Mustafa III

Abdülhamid I
Selim III
? (sec. XVI-XVII)

para
para (fals)
akçe
para
akçe
mangîr
mangîr
mangîr
½ zolta (fals)
para
½ zolta (fals)
para
para
para
akçe
akçe (fals)
guruş (fals)
beşlik
para
para
akçe
akçe (fals)
para
akçe
para
para (fals)
para
akçe
para
para
para
para
akçe
mangîr
akçe
akçe
para
para (fals)
onluk
dirhem (fals)
para
akçe
mangîr
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Misir
Misir
Kostantiniye
Misir
?
Kostantiniye
Saray
?
Edirne
Misir
Kostantiniye
Islâmbol
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol
Misir
Islâmbol
Kostantiniye
Misir
Islâmbol
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Edirne
Sidrekipsi
Misir
Misir
?
?
?
?
?

32
2
2
1
1
170
7
3
1
1
1
2
21
2
8
1
1
1
28
6
4
1
3
1
21
1
6
1
1
5
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
4
1
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BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, Descoperirile monetare de la Ester-Târguşor (jud. Constanţa), în
Pontica 43, 2010, p. 476-493, nr. 9-463.
G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XI), în Pontica 30, 1997, p.
382, nr. 1803-1805.

TOPOLOG
Emitent
Mehmed III
Murad IV

Nominal
akçe
akçe

Monetarie
Kostantiniye
Belgrad

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 81.

TOPRAISAR
Emitent
Mustafa II

Nominal
zolta

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (V), în Pontica 16, 1983, p. 316, nr. 819.

TUFANI
Emitent
Ibrahim
Mehmed IV
Süleyman II

Nominal
mangîr
para
mangîr

Monetarie
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye

Nr. piese
1
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XIII), în Pontica 32, 1999, p.
357, nr. 2174.
G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 83-84.

TULCEA
Emitent
Murad II

Nominal
mangîr

Monetarie
?

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: E. Nicolae, I. Donoiu, op. cit., p. 299, nr. 3.

TURCOAIA
Emitent
Süleyman II

Nominal
mangîr
mangîr

Monetarie
Kostantiniye
Saray

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. M. Velter, op. cit., nr. 86, 87.

ŢEPEŞ VODĂ
Emitent
Ahmed III

Nominal
para

Monetarie
Kostantiniye

Nr. piese
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (V), în Pontica 16, 1983, p. 316, nr. 820.

VADU
Emitent
Ahmed I
Süleyman II

Nominal
gümüş(1/2 dirhem)
mangîr

Monetarie
Canca
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (II), în Pontica 13, 1980, p. 360, nr. 236, 237.
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VIILE
Emitent
Mehmed IV

Nominal
para

Monetarie
Misir

Nr. piese
2

BIBLIOGRAFIE: G. Custurea, A. Vertan, G. Talmațchi, Descoperiri … (XI), în Pontica 30, 1997, p.
382, nr. 1807, 1808.

VISTERNA
Emitent
Mahmud I
Abdülhamid I

Nominal
para
onluk

Monetarie
Kostantiniye
Kostantiniye

Nr. piese
1
1

BIBLIOGRAFIE: A. Vertan, G. Custurea, Descoperiri … (III), în Pontica 14, 1981, p. 347-348, nr.
368, 369.

DOBROGEA - PASSIM
Emitent
Bayazid I
Murad II
Mehmed II
Bayazid II

Selim I

Süleyman I

Selim II

Nominal
akçe
mangîr
mangîr
mangîr
mangîr
akçe
akçe
akçe
akçe
mangîr
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
akçe
mangîr
mangîr
mangîr
akçe
akçe (fals)
akçe
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Monetarie
?
?
Edirne
Bolu
Novar ?
Edirne
Novar
Novabîrda
Serez
Kostantiniye
Edirne
Novar
Novabîrda
Serez
Üsküp
?
Kostantiniye
Kratova
Novar
Novabîrda
Novabîrda
Sidrekipsi
Üsküp
Canca
Edirne
Haleb
?
Edirne
Edirne
Novabîrda

Nr. piese
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
6
2
1
1
1
3
1
1
1
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Murad III

Mehmed III

Ahmed I

Mustafa I

Osman II

Murad IV

Ibrahim
Mehmed IV
Süleyman II
Ahmed II

Mustafa II

Ahmed III

akçe
akçe
mangîr
mangîr
mangîr
dirhem
dirhem
akçe
akçe
mangîr
mangîr
akçe
akçe
akçe
akçe
½ dirhem
akçe
akçe
akçe
onluk
onluk
akçe
½ dirhem
akçe
akçe
onluk
para
akçe
akçe (fals)
akçe
akçe
para
mangîr
mangîr
para
para
mangîr
½ zolta
para
zolta
zolta (fals)
zolta
zolta
guruş
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Siroz
?
Kostantiniye
Misir
?
Erzurum
Haleb
Kostantiniye
Novabîrda
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Kratova
Canca
?
Canca
Kostantiniye
Misir
?
Kostantiniye
?
?
Amid
Yenişehir
?
?
Misir
?
?
Kostantiniye
?
Misir
Kostantiniye
Saray
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Izmir
Misir
Kostantiniye
Kostantiniye
Edirne
Erzurum
Kostantiniye

1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
6
2
9
38
5
1
1
1
1
3
8
1
2
1
1
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Mahmud I
Osman III
Mustafa III

Abdülhamid I

Selim III

Murad III (IV)
? (sec. XVI-XVIII)
?
?
?

zolta
½ zolta
beşlik
para
yirmilik
para
para
para
altmişlik
guruş
guruş
guruş
para
para
akçe
altmişlik
guruş
para
para
fîndîk
yüzlük
yüzlük
ikilik
guruş
guruş (fals)
onluk
beşlik
para
akçe
akçe
para
para
para

Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantinye
Kostantiniye
Kostantiniye
Kostantiniye
Misir
Islâmbol
Islâmbol
Kostantiniye
?
Kostantinye
Misir
Misir
Kostantiniye
Kostantinyie
Kostantiniye
Misir
Kostantiniye
Islâmbol
Trablusgarp
Islâmbol
Islâmbol
Islâmbol
Kostantiniye
Islâmbol
Islâmbol
?
?
Islâmbol
Misir
?

5
2
1
6
1
9
1
1
6
1
1
1
8
4
2
15
2
12
4
1
18
1
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
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DOBROGEA OT OMANĂ ŞI C AZAC II
LA CUMP ĂNA VEAC URILOR X VI/X VII

Sergiu IOSIPESCU
„de pre acele vremi, multă nevoie făcea căzacii Crâmului şi țărâlor turceşti,
pănă şi Anadolul îl hălăduiia. Sinopul, Trapezonul, cetăți mare le-au luat în
câteva rânduri şi alte oraşe mai mici şi dencolo de Marea Neagră şi dencoace,
Varna, Misăvriia, Ahilo, până la Aitos şi la Pravadiia pururea prăda. Şi au lovit
şi până aproape de Ţarigrad, la Eni-Chioi, pre Boazǔ”1.
Miron Costin

În indisolubilă legătură cu puterea de ripostă şi cooperare cu Poarta a Hanatului
tătăresc al Crimeei, chestiunea cazacilor a preocupat cu precădere în ultima vreme
istoriografia din Republica Ucraina sau cea a istoricilor proveniți din această fostă
republică sovietică unională, mai ales a celor de la influentul Institute for Ukrainian
Studies de la Harvard, de bună seamă şi în legătură cu cercetarea originilor şi
afirmarea identității naționale. Pe de altă parte revista institutului, ”Harvard Ukrainian
Studies”, a găzduit contribuții focalizate însăşi asupra chestiunii cazacilor2.
Dintre preocupările româneşti referitoare la subiect trebuie citate în primul
rând acelea ale lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu3, Nicolae Iorga, apoi din vremurile
noastre ale domnilor Mihnea Berindei4, Andrei Pippidi,5 Ştefan Andreescu6 şi foarte
recent doamna Ileana Căzan7.
Miron Costin, Opere, ed. P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 124. Porturile şi aşezările menționate
sunt Varna, Mesembria/ Nesebăr, Anchialos/Pomorie, Aitos, Provadia, Yenikőy, iar Boazul este Bosforul.
2 Władysław A. Serczyk, The Commonwealth and the Cossacks in the First Quarter of the Seventeenth
Century, 2(1) March 1978, p. 73-93; Victor Ostapchuk, An Ottoman Gazaname on Halil Pasa's Naval
Campaign against the Cossacks (1621), 14(3/4) December 1990, p. 482-521; Marshall Poe, The
Zaporozhian Cossacks in Western Print to 1600, 19, 1995, p. 531-547.
3 V. Ion-Vodă cel Cumplit, ed. II, Bucureşti, 1894.
4 Mihnea Berindei, Le problème des « Cosaques » dans la seconde moitié du XVIe siècle, în Cahiers du monde
russe et soviétique, 13, 3(1972), p. 339; idem, La Porte Ottomane face aux Cosaques Zaporogues, 1600-1637,
în Harvard Ukrainian Studies, 1(1977), p. 273-307. Studiile, fundamentale, apărute în perioada exilului
autorului, au fost, din păcate, prea puțin receptate în istoriografia noastră. Prezentul studiu încearcă
să pună în valoare şi achizițiile datorate cercetărilor sale.
5 Andrei Pippidi, Cazacii navigatori, Moldova şi Marea neagră la începutul secolului al XVII-lea, în Marea
Neagră. Puteri maritime - Puteri terestre (sec. XIII-XVIII), coord. Ovidiu Cristea, Bucureşti, 2006, p. 260-282.
6 Ştefan Andreescu, Din istoria Mării Negre (genovezi, români şi tătari în spaţiul pontic în secolele XIVXVII), Bucureşti, 2001; idem, Izvoare noi cu privire la istoria Mării Negre, Bucureşti, 2005.
7 Ileana Căzan, Moldova între imperiali şi cazaci. O mărturie contemporană, în Aut viam inveniam aut faciam.
In honorem Ştefan Andreescu, ed. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iaşi 2012, p. 145-154.
1
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Cum numele crează începutul, Matei de Michow (Matjei Miechowita) a dat
cel dintâi explicația sa: „kazak tartaricum est nomen, kosak vero ruthenicum, valens
in lingua latina servilem stipendiarium, grassatorem, seu reyctronem”8. Nume turcic
qozaq/cazac, existent în Codex Cumanicus, se defineşte astăzi, drept om liber, nesupus,
tâlhar, aventurier şi acesta era şi apelativul unor triburi sau comunități viețuind în
afara marilor hoarde9.
Deopotrivă termenul desemna şi trupe de cavalerie uşoară sau de avantgărzi10.
Jan Długosz scria sub anul 1469 despre „cazacii” tătari de pe Volga, care nu aveau
han şi prădaseră în Podolia. În paralel, de la finele secolului al XV-lea cazacii apar
în Polonia şi Lituania, pe frontiera sudică a regatului şi marelui ducat, în starostiile
de Camenița, Bar, Braclaw, Čerkassy, Kanew şi Kiev, ceva mai târziu spre sud-est
pe Niprul inferior (Nizovia), la praguri, consolidând sistemul fortificațiilor de pe
frontieră (у крайнє/u kraine).
Denumirea de cazaci pentru trupele de frontieră pare să fie menționată
pentru prima dată cu ocazia cuceriri Bielgorodului. La 1518 dieta de la Petrikow le
acorda un soi de soldă cu condiția apărării Volyniei şi Podoliei. Sumele necesare erau
percepute conform unei alte decizii ale dietei de la 1529 de la provinciile vecine11.
De fortificarea frontierei sud-estice a regatului şi a marelui ducat nu puteau
fi străine marile familii de stăpânitori locali, cnezii de Ostrog (Ostrogsky), Wišnewecki,
Daškiewič, Pronsky, Ružinsky şi alții, ale căror domenii cădeau primele sub incidența
raidurilor tătare.
La 1517 Felician von Herbertstein, trimis imperial la Moscova, îi întâlnea în
preajma Volgăi la frontierele hanatului de Kazan. Şi tot la începutul secolului al
XVI-lea erau semnalați cazacii tătari de Özü şi Aqkirman, nogaizi, desprinşi din
marea şi mica hoardă Noqai şi instalați de otomani spre a consolida frontiera şi a
exercita şi o presiune asupra hanatului Crimeei12. În letopisețele ruse cazacii apar
ca subordonați Hoardei (”Ordynskie Kazaki”) şi mai târziu cazaci de Perekop,
Aqkirman, Azov.
O timpurie mențiune a cazacilor de Don, de pe fostele teritorii ale noqailor se
află într-o scrisoare de la 1521 a hanului Mohamed Quiray I către sultanul Suleyman
Magnificul13. Mult mai departe de stepele pontice, spre nord-est, la limita pădurilor,
marele cnezat al Moscovei ridicase întărituri între Bolhov şi Tambov pentru a opri
sau măcar a întârzia raidurile tătare.
Odată cu emigrarea în Bugeac a altor tătari noqaizi, alungați de foamete în anii
1559-1560, potențialul cazacilor locali a devenit exploziv, curând, la 1564 producându-se
atacuri asupra frontierelor polone, continuate, cu intermitențe şi în anii următori.
Matthia a Michow, Descriptio Sarmatiarum, cap. XII, apud C. A. Lesur, Histoire des cosaques, t. I, Paris,
1815, p.186.
9 Chantal Lemercier - Quelquejay, Un condottiere lithuanien du XVIe siècle: le prince Dimitrij Višneveckij
et l’origine de la Seč Zaporogue d’après les Archives ottomanes, în Cahiers du monde russe et soviétique, 10,
2(1969), p. 269.
10 Mihnea Berindei, op. cit., p. 339.
11 C. A. Lesur, op. cit., p. 201.
12 Ibidem, p. 340.
13 Alexandre Bennigsen, Pertev Naili Boratav, Dilek Desaive, Chantal Lemercier-Quelquejay, Le
Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapi, Paris, 1978, pp. 110-1117 (Chantal
Lemercier-Quelquejay).
8
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Atât în 1566 în legătură cu încercarea imperială romano-germană de subminare a
domniei lui Ioan Sigismund Zapolya cât şi împotriva răzvrătirii lui Ion vodă al Moldovei
(1574) au fost folosiți de Poartă şi ”cazaci”, de Aqkirman în al doilea caz, sensul
termenului precizându-se drept trupe neregulate de frontieră, trăind din plean14.
Amestecul de slavi, ruteni, poloni, cu români şi chiar turcici sau tătari, a
miliției frontaliere de la pragurile Niprului nu conferea cazacilor o „naționalitate”.
La 15 septembrie 1576 regele Ştefan Bathory scria din Marienburg sultanului despre
„illa colluviae hominum, quae in deserta campis, ex damnatis rei capitalis Polonis
et Lituanis, ac item Moschis, Valachis et alijs, collecta versantur, sese coniunxisse,
sub perturbacionem regni”15. Acelaşi limbaj îl avea Andrjei Taranowski, sol polon la
hanul Crimeei în 1577, transmițând mesajul regelui Ștefan Bathory potrivit căruia
cazacii erau „colluviem hominum nullo imperio cuiusquam teneri, collectam esse
ex Moschis, Valachis et nostris quoque subditis capitis damnatis qui eo metu
mortis profugerunt”16. Poloni, lituanieni, fugiți de pedeapsa cu moartea, muscali,
români şi alții formau, potrivit marelui rege al Poloniei, acea adunătură, sub care
desemna căzăcimea. Desigur, tonul era menit disocierii regelui de atacurile cazacilor
împotriva frontierelor otomane şi tătare, câtă vreme pentru compoziția etnică a
acesteia, aprecierea regelui era, desigur, corectă.
Cunoscător al cazacilor de pe Nipru în deceniile trei şi patru ale secolului al
XVII-lea inginerul normand Guillaume Le Vasseur de Beauplan amintea cele mai
obişnuite nume la cazaci: Ivan, Feodor, Demitre, Voitec, Mitică17.
Un rol primordial în modul de luptă al cazacilor l-a jucat şeica. Şăicile mari
pentru lungile navigații pe mare - şolna - aveau circa 60 de picioare lungime, 10-12
lățime şi o adâncime de 8-12 picioare (circa două picioare şi jumătate pescaj), cu
câte o cârmă la pupa şi prova, pentru a evita manevrele de virare, dificile pentru
bărci atât de lungi şi, mai ales, în clipe de fugă. Erau construite pornind de la o
barcă din lemn de salcie sau tei de 45 de picioare lungime, fără chilă, înălțată cu
scânduri de 10-12 picioare lungime şi un picior lățime, puse pe clin şi bătute în
cuie, precum erau făcute bărcile pentru râuri. O particularitate era brâul dintr-un
mănunchi de trestii legate cu nuiele de tei sau cireş sălbatic cu diametrul unui
butoiaş, pus de-a lungul întregului bordaj şi gudronat. Rostul său era de a menține
şăicile la suprafața apei chiar dacă luau apă la bord, ele nefiind puntate. Cu 10-15
perechi de vâsle ele depăşeau în viteză navele turceşti. Catargul cu o pânză destul
de prost croită le servea mai rar pentru navigație, preferând deplasarea cu vâsle.
Manevrabilitatea lor era asociată cu marea capacitate de a se face neobservate
datorită provei nu prea înălțate deasupra apei şi a catargului demontabil. Un butoi
de zece picioare pe patru, bine închis, conținea pesmeții, alte provizii fiind formate
din terci de mei, o pastă din carne care se desfăcea cu apă („salamake”), băuturile
fiind interzise.
De regulă incursiunile se pregăteau de cinci-şase mii de cazaci reuniți la seče
pentru a construi navele. Câte şase zeci lucrau la o şeică şi puteau isprăvi în douăIbidem, p. 343.
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale
apusului, vol. I, Bucureşti, 1895, p. 25.
16 Ibidem.
17 Guillaume Le Vasseur Sieur de Beauplan, Description de l’Ukraine…, Rouen, 1660, p. 62.
14
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trei săptămâni o flotilă de 80-100 de ambarcațiuni. Pe fiecare şeică se îmbarcau 5070 de oameni, fiecare îmbrăcat cu o cămaşă, un pantalon, o manta şi o bonetă,
înarmat cu două puşti şi o sabie, având şi şase livre de praf de puşcă şi plumb
pentru gloanțe. Fiecare şeică avea la bord de la 4 la 6 falconete, cu ghiulele necesare
şi o busolă. Expedițiile aveau loc de regulă de la Sfântul Ioan la începutul lui
august. Coborau Niprul spre vărsare, aşteptau între trestiile de la patru leghe de
Ociakov nopțile fără lună şi se strecurau în mare fără să poată fi opriți de galerele
turceşti ce patrulau la vărsarea fluviului. ”Tabăra în mişcare a cazacilor pe marea
Neagră, în stare să înfrunte cele mai bune oraşe ale Anatoliei”, se putea deplasa de
la estuarul Niprului la țărmul anatolian în 36-40 de ore. Aici debarcau şi lăsându-şi
şăicile în grija câtorva oameni, porneau să bată ținutul până la o leghe în interior,
întorcându-se rapid cu prada şi îmbarcându-se din nou spre o nouă țintă. Navele şi
galerele turceşti erau atacate prin surprindere, după apusul soarelui, de flotila
căzăcească, jumătate din echipajul şăicilor aruncându-se la abordaj. Era jefuit tot
ceea ce putea fi luat, inclusiv tunurile de fontă ce le puteau sluji, apoi navele
capturate erau de cele mai multe ori scufundate cu echipajele inamice. La
întoarcere, în cazul când paza gurii Niprului era prea puternică debarcau într-un
golf la 3-4 leghe est de Ociakov şi urcând valea, trăgeau apoi pe uscat bărcile
încărcate cu pradă, câte 200-300 cazaci la fiecare ambarcațiune, dându-le din nou la
apă la trei leghe în amont pe Nipru. La mare nevoie luau calea mării de Azov,
urcau pe Don până la râul Mius şi pe acesta în amonte cât adâncimea apei le
îngăduia. De pe Mius trăgeau bărcile pe râul Taciavoda, afluent al Samarei, apă ce
se vărsa în Nipru la o leghe sub Kudak. Acest drum la mare, lung şi anevoios era
folosit uneori şi când gura Niprului era păzită de prea puternici inamici şi flotila
căzăcească era redusă la 20-25 şeici.
De bună seamă, surprinse în plină zi de escadrele otomane, flotilele de şeici
căzăceşti nu reuşeau, - cu toate rafalele neîncetate ale puştilor, alimentate de o
parte a echipajului, şi tirul, mai lent, al falconetelor -, să evite pierderi grele, până la
două treimi din ambarcațiuni şi jumătate din oameni. Dar chiar şi aşa prăzile realii spanioli, țechinii arăbeşti, covoarele, țesăturile cu aur, bumbacuri, mătăsuri,
şi câte alte - îndreptățeau sacrificiile şi perpetuau raidurile în fiece an18.
Este de menționat că încă de la finele secolului al XV-lea, cel mai probabil
din vremea expediției oastei lui Jan Olbracht împotriva Moldovei lui Ştefan cel
Mare, un moreot, Elias, a propus marelui vizir distrugerea cu explozivi a
pragurilor Niprului în vederea pătrunderii flotei otomane în amonte pe fluviu şi a
cuceririi Kievului. Harta cu textul explicativ păstrată în arhivele palatului Top Kapi
de la Istanbul (E. 12090), înfățişează plauzibil cursul Niprului, cu fotărețele Čerkes
Kirmân (Cerkassy), Min Kirmân (Kiev), Yeni Sarâyi (Özü/Ociakov, Djan (Yeni)
Kirmân, în tătară), iar Qale-yi Yabu, o cetățuie între Ociakov şi Aqkirmân19.
Guillaume Le Vasseur Sieur de Beauplan, op.cit., p. 25, 54-62. Cf. Stefan Andreescu, Izvoare noi cu
privire la istoria Mării Negre, Bucureşti, 2005, pp. 206-208, unde sunt reproduse câteva texte franceze
extrase din ediția cneazului Galițîn de la 1861.
19 V. Zygmunt Abrahamowicz, Staraja tureţkaja karta Ukrainu s planom vzruva Dneprovskih porogov i
ataki tureţkogo flota na Kiev, în Vostočnoe Istočniki po istorii narodov Jugo-Vostočnoi i Centralnoi Evropu,
Moskva, 1969, p. 76-94. Cartea mi-a fost dăruită de familia profesorului meu Mihail Berza în
amintirea acestuia.
18
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Față de pericolul naval căzăcesc Poarta dispune în primul rând de navele de
linie, galerele flotei împărăteşti (donanma-i hűmāyūn), cu baza la Arsenalul imperial
(tersāne-i amire) de la Cornul de Aur, mahalaua Qāsim paşa, apoi de galerele din
marea Egee şi de flota de Dunăre (Tuna gemileri) asimilată cu şeicile de Dunăre
(Tuna šayqalari)20
Poarta construise sau refăcuse fortificații pentru controlul drumului militar
al stepelor nord pontice la Ismail, Bender (post 1538), Özü/Ociakov, Djankirman
(azi Kahkovka), alături de cele existente la Cetatea Albă/Aqkirman şi Chilia. În
peninsula Crimeea otomanii garnizonau Caffa/Kefe şi, la vărsarea Donului în
marea de Azov, Azaq. La limita sa occidentală, pe Nipru/Özü hanatul Crimeei
dispunea de fortărețele Kysy-Kirman (azi Berislav), ridicată la 1450, şi Islam-Kirman
(actualul Aslan gorodok) construită la 1492, baze de pornire a invaziilor spre
Polonia şi cetăți de refugiu în caz de contraofensivă a polonilor.
În primele decenii ale secolului al XVI-lea apărarea otomană a vărsării
Niprului şi bararea fluviului se făcea prin fortificațiile Kisikerman şi Tawangorod,
prevăzute cu artilerie şi chiar lanțuri ce opreau navigația21.
Concomitent luptelor din Moldova între forțele lui Ion vodă şi cele muntene,
apoi otomano-tătare (aprilie-iunie 1574), şeicile căzăceşti pradă la Tighina, Chilia,
Cetatea Albă22. Cazacii s-au retras, însă şi expediția de reprimare cu însuşi hanul a
avut ca bază de plecare Cetatea Albă.
De acum, cu variații ale intensității, luptele de pe frontierele spre stepă ale
Moldovei, Imperiului otoman şi hanatului Crimeei cu cazacii devin endemice.
Pentru Poartă controlul vechiului „culoar al stepei” se asociază menținerii şi siguranței
drumului de comerț cu Polonia, păstrării relației de subordonare a hanatului
Crimeei şi a resurselor din bazinul mării de Azov.
La 3 februarie 1594 împăratul Rudolf al II-lea scria din Praga țarului Feodor,
lui Aron vodă, Jan Sborowski, palatin de Braclav şi prefect de Srzemencen, ca şi
zaporojenilor despre contractul încheiat cu cei din urmă sub conducerea lui
Stanislaw Clopiski, pentru ca 8-10 mii de cazaci să treacă Dunărea pe la Silistra şi
să devasteze până la Adrianopol provinciile otomane23. După opinia consilierului
imperial Trautsohn, transmisă de nunțiul Speziano cardinalului de San-Giorgio,
din Praga la 14 mart 1594, se punea mare preț la Curtea de la Praga pe o acțiune
valaho-moldavo-căzăcească la sud de Dunăre pe direcția Adrianopol24. Emisarul
imperial Erich Lassota von Steblau, cunoscut şi pentru relațiile sale cu Mihai vodă,
fusese trimis într-o misiune de recunoaştere şi năimire de trupe la cazaci25.
După încheierea epopeei lui Mihai Vodă Viteazul, în primăvara lui 1602
cazacii alungau o escadră turcă lângă Chilia şi capturau o navă comercială sosită

Victor Ostapchuk, An Ottoman Gazaname on Halil Pasa's Naval Campaign against the Cossacks (1621),
p. 496, n. 61, 62.
21 C. A. Lesur, op. cit, p. 197.
22 N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 200.
23 Ibidem, p. 407-408 (DXLVI).
24 Ibidem, p. 425 (DLX).
25 V. Habsburg and Zaporozhian Cossacks. The Diary of Erich Lassota von Steblau, ed. Lubomyr Roman
Wynar, Ukrrainian Academic Press, 1975; cf. pentru interpretarea misiunii - în alt sens-, Ileana
Căzan, op.cit.
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de la Caffa, ambarcațiunile lor scăpând celor patru galere trimise împotriva lor, dar
sosite prea târziu.
În 1603 Ismail şi Isaccea au fost incendiate. Spre ținerea în frâu a cazacilor în
primăvara lui 1604 se reconstruia castelul Özü (Ociakov) sub supravegherea
hanului şi a lui Šabān paşa26, comandantul escadrei otomane care opera atunci în
nord-vestul Mării Negre. Ceea ce nu împiedica în 1606 un corp de şase-şapte mii
de cazaci să prade oraşele Tighina/Bender şi Cetatea Albă/Aqkirman.
Pentru a preveni repetarea unor asemenea raiduri în primăvara anului
următor 1607 Šabān paşa urma să plece cu şapte galere spre gurile Dunării, având
la bord şi un detaşament de mercenari francezi în slujba Porții27.
Inscăunarea lui Constantin Movilă în decembrie 1607 cu ajutor polon a
produs îngrijorare la Poartă privind soarta cetăților Tighina şi Chilia, desigur şi
Cetatea Albă, care, în aceste împrejurări ar fi putut fi ocupate de cazaci28.
În consecință Poarta ordona în primăvara anului 1608 begului şi cadiilor de
Aqkirman şi Chilia să pregătească o flotilă de bărci armate, puse sub comanda
begului de Babadag şi care trebuiau să coopereze cu comandantul galerelor Husrev
spre apărarea țărmurilor şi împrejurimilor Ociakovului. Forțele beglerbegului de
Aqkirman şi Bender aveau să fie completate cu acelea aduse de beglerbegul de
Caffa pentru a descuraja atacurile căzăceşti în zonă. Ahmed paşa era numit
comandant al tuturor forțelor dislocate pe Nistrul inferior şi gurile Dunării, iar în
iunie se trecea la repararea Cetății Albe29.
Intenţia anterioară a Porţii de a crea un beglerbegliq în interfluviile Dunărea
maritimă - Nistru - Bug se înfăptuise, acesta fiind un comandament socotit de prim ordin
pentru asigurarea gurilor Dunării şi a unui segment esenţial al drumului de comerţ şi
militar circumpontic.
În pofida acestor măsuri, şi deşi încă din februarie 1609 cadiul oastei
Rumeliei fusese avertizat de la Constantinopol şi sanğaqbegul de Babadag fusese
numit „comandant peste şeicile menite urmăririi şi alungării tâlharilor cazaci”, de
îndată ce condițiile de navigație se îmbunătățiseră, treizeci de şeici căzăceşti au
atacat şi devastat Varna. Reunirea forțelor locale ale cadiilor din Povadia/Pravadi,
Yeni-Bazar, Šumni/Şumla şi Bazargic abia a reuşit să-i alunge30 .
Aşadar faţă de întărirea zonei danubiano-nistriene cazacii aplicau o lovitură
indirectă, mult la sud de gurile Dunării.
În primăvara lui 1610 Poarta trimitea un cadiu să inspecteze situația şi să ia
măsuri de organizare a apărării. Tot atunci se trecea la înzestrarea Benderului cu
tunuri noi31.
Dar din anul 1612 şi până în 1614 incursiunile şăicilor căzăceşti se îndreptau
asupra Babadagului şi a țărmului de până la Varna32. Exasperat Înaltul Devlet
Hurmuzaki/Bogdan, Suplement II, vol. II, p. 335, 336.
Hurmuzaki/Odobescu, Suplement II, vol. I, p.126-128.
28 Hurmuzaki, IV1, p. 295 (raportul bailului Ottaviano Bon către Serenissima din 4 mart 1608).
29 Mihnea Berindei, La Porte ottomane face aux cosaques zaporogues. 1600-1637, p. 277.
30 Ibidem, p. 277-278.
31 Ibidem.
32 N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 217; Hurmuzaki/Odobescu, Suplement I1, p. 164 (raport al
ambasadorului francez la Poartă de Harlay-Sançzây, februarie 1614).
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plănuia în primăvara anului 1614 o mare expediție a forțelor principilor români, a
sanğaqbegului de Silistra, cu navele rechiziționate pe Dunărea de Jos şi la Cetatea
Albă/Aqkirman, al cărui obiectiv trebuia să fie nimicirea cazacilor33. Simultan se
ceruse regelui Poloniei respectarea tratatului de pace, oprirea incursiunilor
căzăceşti, promițându-se reciprocitatea în ceea ce priveau raidurile tătare.
Lenta afluire a trupelor Porții conduse personal de beglerbegul Rumeliei şi
stabilirea dincolo de Nistru a taberei (iunie-august 1614), lipsită de prezența tătarilor,
reținuți de lupte interne34, dar şi a flotei otomane din Marea Neagră au permis
cazacilor o lovitură de prestigiu. O grupare de cincizeci de şăici, echivalente, după
opinia ambasadorului francez Achille de Harlay de Sancy cu fustele, au atacat prin
surprindere litoralul meridional al Mării Negre, distrugând navele din portul
Trebizondei/Trabzon, ulterior prădând şi devastând Sinope/Sinub35. Faptul că
imediat beglerbegul Rumeliei primea ordinul să construiască două cetăți pe fluviul
Bug (Aq-su) spre bararea căii cazacilor, sugerează identitatea autorilor raidului de
la Trebizonda-Sinope cu aceeaşi cazaci nizovieni, poate doar incidental, siliți de
urmăritori, unii retraşi în marea de Azov şi pe Don au putut fi interceptați aici de o
escadră turcă şi forțe tătare. Dealtfel posibilitatea cazacilor de pe Nipru de a folosi
la nevoie Donul spre a ieşi sau a se retrage de la Marea Neagră era binecunoscută36.
O nouă premieră avea să se producă în toamna anului 1615 când, profitând
probabil de campania polonă în Moldova - pentru instalarea lui Alexandru Movilă
- şăicile căzăceşti urcau Dunărea prădând la Silistra şi aşezările de pe malurile
fluviului până la Nicopol/Nigbolu; un muteferriqa aflat la Nicopol primea în
februarie 1616 ordinul să organizeze apărarea Dunării între Rusciuc şi Cladova /
Feth-i Islām. Abia în 1618 se luau măsuri energice pentru repararea cetății Giurgiu37.
Incursiunea din toamna anului 1615 nu fusese însă singura. Un raport al
amabasadorului francez la Poartă, de Harlay-Sancy din 30 aprilie 1616 relata
secretarului de stat Pierre Brûlart de Sillery, viconte de Puisieux despre cazacii
poloni care „au jefuit şi ars oraşele Balchi-Carnami, Seura, Costangia, toate oraşe
mari, frumoase şi bogate”. Mai mult de ochii sultanului de la Constantinopol
fuseseră trimise împotriva lor câteva galere şi galiote, a căror şanse erau mai de
grabă de a fi capturate decât să-i prindă pe cazaci. Potrivit ambasadorului francez
cauza era că „locurile unde se retrag numiţii cazaci sunt mlăştinoase şi cu adâncimi reduse,
astfel încât [galerele-n.S.I.] nu ar reuşi să le abordeze şi să se lupte cu ei” (subl. S.I.).
Textul original, cifrat şi descifrat al raportului ambasadorului se află la
Biblioteca Națională de la Paris, Fond manuscrise franceze, numărul 1614538, şi
lectura propusă de Grigore Tocilescu este corectă. Transmiterea cifrată poate să fi
fost defectuoasă dacă nu chiar receptarea de ambasador a ştirilor din Marea
Hurmuzaki/Odobescu, Suplement I1, p. 164 (raport al ambasadorului francez la Poartă de HarlaySançzây, februarie 1614).
34 Hurmuzaki, Suplement II2, p. 385-387; Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. IX, Bucureşti, 1937, p. 14-19, 10-12, 22-24.
35 Hurmuzaki/Tocilescu/Odobescu, Suplement I1, p. 176; Francesco Sansovino [Maiolino Bisaccioni],
Historia universale dell’origine, guerre et imperio de Turchi…, Venezia, 1654, p. 261.
36 Vezi şi Hurmuzaki/Bogdan, Suplement II2, p. 438-446.
37 Mihnea Berindei, op.cit., p. 280, 286.
38 Hurmuzaki/Tocilescu/Odobescu, Suplement I1, p. 172 reproduce raportul după ms. francez nr. 16148
de la Biblioteca Națională din Paris.
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Neagră. Localitățile lovite de cazaci par să fi fost Balcicul, Qaraharmanul, Sulina/
Sune şi Constanța/ Kustendje.
Un document otoman posterior evenimentelor explică şi localizează remarca
amabasadorului francez referitoare la locurile mlăştinoase şi puțin adânci unde se
retrăgeau cazacii: Poarta ordona beglerbegului de Özü (Oceakov), nāzirului
Dunării şi cadiului de Babadag să distrugă talianele cazacilor din delta fluviului şi
să oprească raialele să pună altele39.
Altminteri spus în conivenţă cu localnicii cazacii zaporojeni ajunseseră să-şi facă
sălaşuri şi să trăiască din vânatul peştelui în întinsa zonă a deltei Dunării, cu nenumărate
ascunzişuri, inaccesibilă navelor de război ale Porţii.
În primăvara anului 1616 o escadră de zece galere şi fuste trimise împotriva
lor sub comanda lui Čigala-Zāde a fost dispersată şi parțial capturată, aşa cum
prevăzuse de altfel ambasadorul francez, iar flotila de şeici căzăceşti a prădat din
nou Trebizonda40.
„Se urâse turcilor aceste dodeiale despre leşi asupra Ţării Moldovei şi mai
vârtos că tot atunci luasă cazacii Trapezondul, cetate turcească, dincolo de marea
Neagră şi pre mare multe corăbii turceşti cu negoață şi pre un Ţical paşea cu câteva
corăbii de oaste l-au luat viu/.../” făcea Miron Costin sinteza ştirilor41.
Intervenția polonă în Moldova pentru susținerea principelui Gaspar Graziani
(vara 1620), deşi înfrântă, dar şi devastarea de cazaci a Varnei apoi a teritoriilor
Aqkirmanului şi Chiliei târziu toamna42 au provocat în cele din urmă războiul
otomano-polon.
La injoncțiunile regelui Sigismund al III-lea Vasa cazacii cooperau şi atacau
în mai-iunie 1621 Anhialos / Ahioli (Ahtopol), devastând schela (portul), amenințând
apoi Constantinopolul, unde atacau Galata, şi, apoi, în iulie şi august podurile de
vase pentru traversarea Dunării de armata padişahului. Situația era dintre cele mai
grave întrucât alături de compromiterea comunicațiilor, - pe Dunăre trebuiau să
ajungă navele cu proviant şi zaherea -, la Isaccea, unde erau podurile sau tronsoanele
de dubase, urma să se construiască şi o fortificație prin grija qapudan paşa Halil
paşa. Remarcabilă este folosirea cu acest prilej, pentru blocarea limanului Niprului,
a şeicilor flotilei otomane de Dunăre, probabil apropiate ca tip celor căzăceşti. De
un deosebit interes este şi mențiunea semnalării unor şăici căzăceşti în dreptul
portului Qaraharman ceea ce a obligat pe qapudan paşa să trimită o escadră de 15
nave spre a patrula în acele ape. În septembrie, în preajma retragerii oastei
sultanului, cele 40 de galere ale qapudan paşa abia reuşeau după două ceasuri de
luptă să respingă o flotilă de opt zeci de şăici43.
Profitând de aceste împrejurări, de prezența flotei otomane în apele Caffei şi
poate chiar de o alianță tătară, cazacii ard Samsunul44. Dar suprema lovitură este dată
în iulie - august 1624 când cazacii înaintează până la porțile Constantinopolelui, ard
Mihnea Berindei, op.cit., p. 287.
Ibidem, p. 281.
41 Miron Costin, op.cit., p. 63.
42 Andrei Veress, Documente, vol. IX, p. 229.
43 A. Mesrobeanu, Nuovi contributi sul vaivoda Gaspare Graziani e la guerra turco-polacc del 1621, p. 211,
217-218.
44 N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. III, p. 377.
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şi jefuiesc Bűyűkdere, Yenikőy, Sdegna, şi la plecare dau foc farului de la intrarea
Bosforului45.
În primăvara anului 1625 şăicile căzăceşti reapar pe țărmurile nord-vest
pontice46, dar în noiembrie 1625 qapudan paşa Reğeb paşa dă marea bătălie din
fața Qaraharmanului.
Deşi victoria păruse categorică şi se produsese şi o intervenție militară
polonă în 1626 împotriva cazacilor, totuşi la începutul anului 1627 Poarta făcuse
mari pregătiri pentru lichidarea pericolului: principii români, qalga Šāhin Quirāy,
trebuiau să participe la o acțiune combinată, terestră şi navală, condusă de qapudan
paşa. Împotriva escadrei otomane de patruzeci de galere - care probabil încercase
să blocheze limanul Niprului - se aruncaseră într-o nouă luptă şase zeci de şăici. Şi
deşi vreo 15-20 fuseseră capturate, restul scăpaseră şi porniseră incursiunile pe
Marea Neagră, aținând calea navelor comerciale47. În vara aceluiaşi an noul
qapudan paşa Hasan, asistat de domnii români dispusese refacerea cetății Őzű
(Ociakov), renunțând, din cauza prezenței militare polone la frontieră şi a revenirii
lui Kantimir paşa în Bugeac, la fortificarea unui vad în amonte pe Nipru, la Dogan
Gečidi48, care, poate ar fi putut fi un obstacol mai eficient împotriva cazacilor. ”Ce,
loviia totdeauna şi cazacii pre marea Neagră locurile turceşti şi mai mult Daşovul
[Ociakovul] pățiia nevoie în toată vremea de dânşii; deci, au mărsu şi Barnovschii
vodă într-acel anŭ [1627] toată vara, de au lucrat pen pregiurul cetății, tocmindŭ
zidiurile şi şanțurile şi cu muntenii şi cu nişte paşi orânduiți de la împărăție pe
aceia treabă”, consemna Miron Costin49.
În liniile sale generale, strategia de ripostă a Porții a încercat recuperarea
controlului asupra culoarului stepei, ridicând sau restaurând fortificații la vadurile
fluviilor nord-pontice, şi, în primul rând, prin construirea celor două fortărețe Doğan
Ghecidi din estuarul de la Ozü50.
Drept urmare a incursiunilor de la gurile Dunării, atestate acum, şi a încercărilor
de implantare în zona deltaică, fortificațiilor amintite li s-a adăugat şi castelul de la
Qaraharman51. Hotărârea sultanului pare să fi fost posterioară unui nou raid al
cazacilor împotriva portului omonim, după cum ar rezulta din raportul trimisului
Statelor Generale ale Ţărilor de Jos, ambasadorul Corneljus Haga (8 august 1626)52.
După memoriile vestitului călător otoman Evlja Celebi sultanul ordonase
qapudan paşei Reğep să întreprindă o nouă campanie în Marea Neagră având ca
misiune şi construirea unei fortificații la Dunăre. Cu sfatul notabilităților locale, a
ayanilor vilaietului, invocându-se numele lui Allah, s-a început ridicarea zidurilor
şi „fortăreața a fost terminată în trei luni, înainte de căderea iernii, la ea trudind o
oaste ca marea şi dând ajutor mai multe mii de intendenți şi arhitecți; castelul a fost
Miron Costin, op.cit., p. 124; Joseph de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman, traduction Hellert,
t.IX, Paris, 1838, p. 28, 54-56 ; N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, t. III, p. 378.
46 Mihnea Berindei, op.cit., p. 295.
47 Hurmuzaki, IV2, pp. 416-417; Hurmuzaki/Bogdan, Suplement II2, p. 577-583.
48 Mihnea Berindei, op. cit, p. 298.
49 Miron Costin, op.cit., p. 94.
50 Šarih ül-Menaroğlu Ahmed, Tarih, în Mihail Guboglu, Cronici turceşti, vol. II, p. 549-550.
51 Sergiu Iosipescu, Portul şi castelul Qaraharman. O contribuţie la navigaţia pontică în secolele XIV-XIX,
în Dobrogea 1878-2008. Orizonturi deschise de mandatul european, Constanța, 2008, p. 115-124.
52 N. Iorga, op.cit., vol. XXIII, p. 161 (LXVI).
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prevăzut cu toate proviziile necesare, un dizdar şi trei sute de luptători drept
garnizoană şi şapte tunuri balimezze”53.
Excepționala importanță acordată de Poartă portului Qaraharman se datora,
de bună seamă, rolului acestuia în aprovizionarea megalopolisului de pe malurile
Bosforului. Rol pe care îl va evoca doar câțiva ani mai târziu, în 1634, fratele
Emmidio Portelli din Ascoli, O.P., trăitor mai multă vreme la Caffa şi călător pe
Marea Neagră54, pentru care, atunci, „per la navigatione poi della Romelia non vi è
altro che Cara arman” („apoi pentru navigația Rumeliei nu mai este altul ca <portul>
Cara arman”)55.
Din punct de vedere economic motivația este lesne de înțeles - Qaraharmanul
„drena” produsele Dobrogei centrale şi nordice, precum şi cele din amonte pe
Dunăre, dar Evlja Celebi adaugă amănuntul topografic potrivit căruia fortăreața
era aşezată „acolo unde brațul Dunării se varsă în mare”, fiind ridicată „pe malul
mării şi pe brațul fluviului” şi că „de când s-a construit castelul nu se mai văd
cazacii nici la această trecătoare şi nici în oraşul Babadag”56.
O evaluare a importanței raidurilor căzăceşti în raport cu această strategie
rezultă şi din mărimea garnizoanelor castelelor de la vaduri. Chiar şi o poziție
fortificată de talia Azaqului / Azov nu a dispus în secolul al XVII-lea de o garnizoană
prea numeroasă, nici măcar în vreme de război. Ea a variat între 1200 şi 4000 de
luptători, ieniceri, tunari şi trupe auxiliare. După registrele stambuliote în 1644
garnizoana era de 1455 oameni, în 1651 - 695, la 1654 - 104157. În 1636 Caffa avea
328 tunari, Taman 115 luptători, Kerci 102, Mangup 22, Aqkirman 17, Azov 416,
Temreq 128, Ociakov 138, Kilburun/Kinburn 27, Aje/Ace 48; la 1644 Azov 1455
ieniceri, Caffa 153 luptători58. Qaraharmanul cu 300 de luptători se număra printre
cele dintâi.
Descoperit prin cercetările arheologice ce le-am întreprins în colaborarea
prietenească a Muzeului național de arheologie şi Istorie Constanța, am numit pe
colegii Gabriel Custurea şi Constantin Chera, castelul de la Qaraharman, azi monument
istoric, este una dintre prețioasele moşteniri ale prezenței turceşti în Dobrogea.

Evlja Celebi, Seyahatname, în Călători străini, vol. VI, ed. Musatfa Ali Mehmet, Bucureşti, 1976, p. 386.
A cărui călătorie a fost relevată mai întâi de A. Berthier-Delagarde, Opisanie Cernogo morija i Tatarii
sostavil dominicanec Emiddio Portellid’Ascoli, prefekt Kaffy, Tatarii i proci. 1634, în Zapiski Odesskogo
obšcestva istorii i drevnostej, 24, 1902, p. 89-170. O nouă ediție oferită de Ambrosius Eszer O. P., Die
<<Beschreibung des Schwarzen Meers und der Tartarei>> des Emidio Portelli d’Ascoli O. P. , în Archivum
Fratrum Praedicatorum, XLII, 1972. Trebuie să exprim şi aici recunoştința ce datorez domnului profesor
Şerban Papacostea pentru comunicarea studiului lui Ambrosie Eszer. Pentru Portelli cu extrase din
relatarea sa vezi Andrei Pippidi, Călători italieni în Modova şi noi date despre navigaţia în marea Neagră
în secolul XVII, în AIIAI, XXII2, 1985, p. 611-621 şi Stefan Andreescu, op. cit., p. 182-184, 188-196.
55 Ambrosius Eszer O. P., op.cit, p. 217. Despre aportul regiunilor ponto-dunărene în aprovizionarea
Porții vezi un ordin din 1690 al sultanului Süleyman II în care kazaua Babadag şi nahye de
Qaraharman sunt înscrise cu 10000 kile de tipul Istanbul (fiecare de 25,7 kilogrammes) de orz şi 3000
kile de tipul Istanbul de făină (Tahsin Gemil, Relaţiile ţărilor române cu Poarta otomană în documente
turceşti. 1601-1712, Bucureşti, 1984, p. 388, 389).
56 Evlja Celebi, op. cit., p. 386, 387.
57 Alan W. Fisher, op.cit., p. 169.
58 Ibidem, p. 172-173.
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CONSIDERAT IONS RE GARDING T HE IMP ACT
OF THE OTTOMAN GOVERNING ATTITUDES
ON BALKAN CHRISTIANS

Paul BRUSANOWSKI
In an old tourism guide of old Christian Constantinople, the German
historian Rudolf Grulich affirmed:
„The Turkish dominance constitutes, up until the present day, a trauma for
the Christian peoples of the Balkans. This past époque is presented by the Greeks,
Bulgarians and Serbs only negatively. But does this match the real situation? How
did other conquerors of the age behave? How did Muslims live in the Iberic
Peninsula after the Spanish Reconquista? How did the Christian princes behave
with their Christian subjects of another confession after the Reform? Wasn’t the
principle Cuius regio, eius religio valid in this case? Weren’t Muslims and Jews
banished from Spain, Huguenots from France, bohemian brothers and Salzburg
Protestants banished from the Habsburgic countries because of their religion? Let
us look closely then: How did Christians live under the Crescent?”1
Of course, one of the most delicate of South-Eastern History’s subjects
regards the centuries in which this region was under Ottoman rule. The Greek,
Serb and Bulgarian historiographies accentuate the negative character of the
Ottoman rule, considering it as a censorship in their national histories. The works
of the Romanian historians of older times (but also of more recent ones) often focus
on the danger that the Ottomans posed for the Romanian countries north of the
Danube. However, there are also exceptions. The most important Romanian
historian, Nicolae Iorga, analysed the nature of the Ottoman dominance in one of
his works on the Balkanic wars of the second decade of the past century:
„Was the situation of the Christians within the Turkish Empire the same as it
is portrayed in the polemic and propaganda brochures? Were the raials subjected
to a systematically adversarial [...] abasement for 500 years and in all that time the
people dispossessed, ostracized, forced into recreancy, hurt and killed according to
the whims of the governing organs...? We must adamantly answer: No. If it was so,
with all their admirable organization, undisputedly superior to those of the
Christian countries of the centre and West Europe, this domination could not hold
for so much time”2.
Rudolf Grulich, Konstantinopel. Ein Reiseführer für Christen (= Texte zum Ost-West-Dialog 14), Gerhard
Hess Verlag Ulm, 1998, p. 92.
2 Nicolae Iorga, Istoria statelor balcanice în epoca modernă, Bucureşti, 1913, p. 29.
1
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Starting from this quote, in this paper I intend to briefly and synthetically
present the main institutions and governing attitudes of the Ottomans in the Balkans,
as well as their repercussions on the Christian peoples of the Balkan Peninsula.
The Ottoman Empire was an absolutist, bureaucratic and agrarian state. At
the same time, it did not have a homogenous and centralized administration. The
success of the ottomans, over so many centuries, was due to the fact that they
accepted the diversity and autonomy of the territories that they held, governing
through flexible administrative methods and practices. Of great importance was
the fact that the provinces had to pay their taxes to the central treasury of The Gate
in time. As Nicolae Iorga affirmed in another one of his works,
„In all places, life was allowed to unfold according to century or millennia
old customs [...]. Nobody had to fear for their religion and nationality [...]. Nobody
took the land away from the peasant, the shop or workshop from the townsman,
the church from the priest, in which the divine Christian mass continued to go on.
The qadi only judged the conflicts of his own according to Quranic Law or the
conflicts in which Turks or Muslims were involved; whomever wanted was free to
address the village elder (protogeroi), the priest or even the metropolitan at any
time in order to obtain a solution from them”3.
Practically, in the Ottoman Empire took place an interesting cultural
synthesis, merging together the concepts of state and governance from throughout
the whole Middle Eastern space and that of the East-Mediterranean world
(Antique Persian, Arab, Selgiukid, Mamluke and Byzantine).
The sources of the Imperial Ottoman ideology and administration were:
 The tradition of the ghazi warriors, from the frontiers with the „pagan”
regions. This way, the Ottomans continued the holy war against the
Christian „pagans”, started by the Muslim war even since the first decades
of its existence. „The extension of the realm of the dar al-Islam (the domain of
Islam) at the expense of the dar al-harb (the domain of war, the domain of
those who fought Islam) was the Ottoman`s duty”4;
 The traditions of the „mamluks”. The Sultan governed only with the help of
slaves, of non-Muslim origin, wrested or picked from among their people
and converted to Islam. This way, the contest for the throne between the
different Muslim tribes and groups was avoided.5
 The Imperial Arab and Persian-Islamic traditions of the „just governance”.
The Sultan was the keeper of the flock (of his re’aya), which God entrusted to
him. He was obligated to respect the law of Sharia, to offer his subjects
equality and the protection of a universal and just Islamic community.6 The
same as the Selgiukid Empire, the Ottoman sultans integrated the ulema in

Idem, Geschichte des osmanischen Reiches, II, p. 197-198.
Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule. 1354-1804 (= A History of East Central Europe
V), University of Washington Press, Seattle and London, p. 8.
5 More about the synthesis made by the Ottoman governmental system in H. Inalcik, Imperiul
Ottoman, p. 119-125 and Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge, 1988 (reprint 1995),
p. 359-360.
6 Andrina Stiles, Imperiul Otoman, 1450-1700, Bucureşti, 1995, p. 115.
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the state administration (naming provincial qadi and a supreme religious
authority - shaykh al-Islam).7 The Sultan governed with the help of a Diwan,
led by a „grand vizir”.8 At the same time, as we will argue, the Sultan was
careful to maintain the „circle of equity” intact, so that every member of
society could fulfil his duties adequately9;
 The traditions of religious tolerance from the old Persian Empire. The
Sultans assured the religious autonomy of the different non-Muslim religious
communities, instituting the so called system of millet (in Persian, melli
means „nation” or „community”)10. Three such millets were known: Christian
orthodox (led by the Constantinople Patriarch), Armenian Christian (led by
the Armenian Patriarch) and Judaic (led by the great rabbi).
1. From the Border Emirate to the Sultanate of Sunni Orthodoxy
The Ottoman Empire was formed out of one of the emirates (the beyliks)
from the border of the Anatolian Turkic world with the Byzantine Empire, which
based their legitimacy on the fights with the „unfaithful” Byzantine soldiers. These
border emirates were formed as associations of soldiers (ghazi) who fought in the
„holy war” against the Christians.11
„Muslims ghazis and their Christian equivalents, the Greek akritoi, had
developed a rough frontier society. This society was the result of centuries of
continuous warfare, during which borderlines were never firmly established and
the authority of the central government in the frontier region was at best nominal.
The resulting no man’s land attracted adventurous free spirits from both sides who
made a living from robbing each other, justifying their action as a defence of their
faith. Even this curious way of life required rules, which developed as a rough
code of behaviour and chivalry, accepted by both sides”.12
Peter Sugar pointed out the heterodox character of the religious faith of
these military societies on both parts of the frontier:
„Both the ghazis and the akritoi were „fighters of the faith”, but neither group
was educated and sophisticated enough to understand the true meaning of the
religions for which they fought. They were fanatical upholders of their beliefs, but
those beliefs had little to do with what the Muslim ulema or the Christian
theologians would have recognized as the correct understanding and
interpretation of the respective religions. The religions of the frontier - with this
Christian and Muslim mixture of superstitions, mysticism, traditional, and in some
cases even pagan beliefs - were more similar to each other that they were to
officially correct versions of the creeds. These folk-religions began to fuse and
became dominated by Muslim characteristics”13.
On the Anatolian side of this frontier zone there were several emirates of
Halil Inalcik, Imperiul Ottoman. Epoca clasică, Bucureşti, 1996, p. 194, 198-199.
Ibidem, p. 184-185.
9 A. Stiles, op. cit., p. 116.
10 P. F. Sugar, op. cit., p. 45.
11 Ibidem, p. 9-14; H. Inalcik, op. cit., p. 45-48.
12 P. F. Sugar, op. cit., p. 9.
13 Ibidem, p. 11.
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ghazi warriors: next to the one led by Osman the Ist (1258-1324/26; the founder of
the Ottoman dynasty, related to Şeykh Edebali) there was the one led by Mehmed
Bey of Aydin (who managed to conquer Birgi/Pyrgion in 1308 and to extend his
dominion up to Izmir (the old Smyrna). Further North, between the Aydin emirate
and that of Osman, there was the Karasi emirate, which managed to conquer
Manisa (the old Magnesia). It seems that the emirs of Aydin had more to gain in
taking over the leadership of this society of ghazi warriors, especially given to the
fact that the Byzantines considered them to be most capable in offering them
mercenaries for the Byzantine civil war between the emperors John VI
Kantakuzenos (1341 and 1347-1354) and John V Palaiologos (1341-1391). However,
starting with 1346, the one that took over the task of providing mercenaries was
Orhan (1326-1360), Osman’s son. In 1326 he managed to conquer the important
fortress of Bursa, followed by Izmir (Nikomedia), Iznik (Nikaia) and Üsküdar
(Scutari). In 1345, Orhan managed to annex the Karasi emirate. After conquering
Bursa, there was an efficient administrative apparatus at Orhan’s disposal, being
thus capable to establish an incipient Ottoman administrative system. On the other
side, Orhan took up the Byzantine model, now employing in his turn Christian
mercenaries, which he integrated in yaya infantry units. This way he ensured a
certain attenuation of the dependency on Turkic elements. From these troops, the
persons that were willing to submit themselves to a more severe discipline were
organized into müsselem cavalry troops, while the older troops and less inclined to
respect the discipline norms constituted the raiding formations, used in the first
line against the enemy (the akingi troops).14
Thus, the resemblance between the two societies of „warriors of the faith”
can be observed on both sides of the frontier. The Byzantines used Muslim Turkish
mercenaries in their internal fights and Orhan used Christian Greek mercenaries,
integrated in his emirate’s army. The apex of Orhan’s actions was building the
bridgehead-fortress of Gelibolu (Gallipoli) over the Dardanelle straight in 1354,
which eventually led to the Byzantine counter-reaction, the removal of John VI
from the throne.
Orhan’s son, Murad I (1360-1389) continued the Ottoman expansionist
policy. In 1361 he conquered Adrianopolis, the capital of Byzantine Trace, that later
became, under the name of Edirne, the second Ottoman capital. Because
Byzantium’s granary was precisely on the valleys of Thrace, the emperor John V
had to accept Ottoman vassality and pay tribute. The new direction of expansion,
led by Murad I, targeted the Slavic states of the Balkans, grinded by an old rivalry:
Bulgaria and Serbia defeated in 1371 on the river Marica (at Ernomen/Ormenio).
The Balkan states thus entered in the Ottoman vassal system, next to the remains of
the Byzantine Empire. For the Ottomans, the vassality system had the advantage of
assuring the military control, in the context of a minimal opposition and without
the need of constructing a costly administrative system. During the next years the
military campaigns continued both towards East and South (Macedonia and
Greece) and North. Monastir was conquered (1382), Sofia (1385), Nis (1386) and
Stanford J. Shaw, Das osmanische Reich und die moderne Türkei, în Der Islam II. Die islamischen Reiche
nach dem Fall von Konstantinopel (= Fischers Weltgeschichte XV), p. 25-28.
14
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Thesalonic (1387) followed. The decisive battle was fought at Kosovo Polje (1389).
The Ottomans managed to defeat the Christian Balkan armies but the Ottoman
Sultan Murad I was assassinated. His son, Beyazid I Ildirim then annexed Bulgaria
(1393 and 1396) in order to avenge the betrayal towards his father; at the same
time, annexed several Turkish emirates from Anatolia: Aydin, Saruhān, Menteše,
Hamīd, Germiyān, Kastamonu and Karaman (Konya - 1397), banishing their emirs.
Beyazid I managed to face the great anti-Ottoman Christian crusade at Nicopoles
(25th of September 1396), however, not the campaign of the Uzbek Timur Lenk
(Tamerlan). The former managed to take the Ottoman sultan prisoner in the battle
of Ankara on the 20th of July 1402, the cause being the already obvious identity
crisis of the Ottoman state, one that I will come back to later15.
While Osman was the military leader of a semi-tribal society being an equal
to the other aristocrats in the internal life of his tribe, his descendants gained an
even greater authority, rising above the Turkish aristocracy. Because of the
expansion of the controlled territory, its form of administration was also modified,
of course, within the Byzantine models that existed at the moment of the conquest.
Many Byzantine officials put themselves in the employment of their new masters,
being disposed even to convert to Islam. On the other hand, Murad I and Beyazid
took up, through the Selgiukids, the classical Muslim imperial inheritance,
especially its institutions: the Sunni Islamic orthodoxy (in the place of the
heterodox religiousness of the first Osman age), the divan led by a vizir (most of the
members of the divan belonged to the Turkish aristocracy) and the de-centralized
system of cultivation and exploitation of the land, the timar system16. Thus, in the
second half of the 14th century, the nature of the Ottoman state came to know
significant changes, embracing Byzantine and Selgiukid traditions, where the
former ones were predominant.
2. The Role of Christians and Christian Renegades Converted to Islam, in
the Ascension of the Ottoman Empire
As we have argued, Christian mercenaries joined Orhan, forming the yaya
infantry troops (the second line of the front, next to the müsselem cavalry troops), while
in the first line there were the raiding formations (especially feared) of the akingi.
The links between the first Ottomans and the Christians did not, however,
stop here:
„Among Orhan’s wives were Theodora, the daughter of Stefan IV Uroš, the
ruler of Serbia, and Maria, the daughter of the Byzantine emperor, John VI
P. F. Sugar, op. cit., p. 20-23; Nicolas Vatin, „Ascensiunea otomanilor (1362-1451)”, in Istoria
Imperiului otoman (Edit. Robert Mantran), Bucureşti, BIC ALL 2001, p. 33-50.
16 The Timar-ul was a conditioned feud, granted to a military leader that had the „obligation to
maintain a certain number of cavalrymen [...]. This led to the creation of a powerful military force in
which the main role was that of the provinces” (M. A. Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, 1976, p.
136). „The term timar is of Persian originand means „to care for something”. The institution of timar
is of pre-Ottoman origin; for the Ottomans, the attribution of a timar obligates its possessor, apart
from the mandatory military service to that of maintaining the timar and collect the appropriate
revenues and taxes” (Nicoară Beldiceanu, „Organizarea Imperiului otoman (sec. XIV-XV)”, in Istoria
Imperiului otoman, p. 112, nota 1). So, timar continues the old iqta' from the Seljukids and the pronoia
from the Byzantines. See also, H. Inalcik, op. cit., p. 207-222.
15
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Cantacuzene; one of Murad I’s wives was the daughter of Emperor John V
Paleologos, and another, Tamara, was a Bulgarian princess whose father, John
Alexander II Shishman, ruled from Trnovo. Among the wives of Bayezid I was the
daughter of John Hunyadi (Maria), Lazar I of Serbia (Despina), Louis, Count of
Salona (Maria), and another unnamed daughter of the emperor John V. Mehmet I
blamed Christian influence on policies for his father’s failures and gave up
marriage alliances with Christians. However, one of Murad II’s wives, Mara, was a
Christian princess, the daughter of George Brancović of Serbia, and among
Mehmet II’s numerous women we find several noble Christian ladies including a
Paloelogos and a Comnena. These marriages would not be important if they did
not denote certain policies dealing with the treatment of the European provinces”.17
On the other hand, these matrimonial relationships also had consequences
on the configuration of the Ottoman institutions:
„Given the fact that the Ottomans began to develop their own institutions,
the members of these Christian entourages gained an ever more overwhelming
influence in the configuration of the Ottoman court ceremonials. Under these
influences, Murad and Bayezid distanced themselves from the simple and nomadic
stance of emir of their predecessors and started to hide away from their own
people, behind complicated Byzantine hierarchies and ceremonies”.18
As Nicolae Iorga showed, the matrimonial links between the great Christian
imperial and knezial families on one side and Turks on the other, were not limited
only to the Ottoman Court.
„Only a part of the men in charge of the Ottoman Empire were of Turkish
descent. However, the sultans could not use Christians in the service of the state,
although there was no apparent hate against them. Quite the contrary, the
Christians and the Turks were bound through the numerous matrimonial links.
Empress Eudokia, the daughter of Constantine Dragaš19 and wife of he Byzantine
Emperor (Manuel II Palaiologos) was formerly married to a Turk, having her own
Muslim children20 […]. Often times, Byzantine princes like John VII were seen in
the Ottoman camp as welcomed guests. Through two Byzantine marriages,
Osman’s descendants managed to penetrate the circle of recognised dynasty; other
Greek leaders followed the example of the Cantacuzins and Paleologs. The
Imperial family from Trapezunt did not consider that it lowered itself when it
married its high ranked orthodox girls with great Turkish leaders from the region
[...]. For a long time, Turkish traditions dwelled in Constantinople; on the
Hippodrom in front of Saint Sofia, the imperial princes could delight themselves
watching Ottoman warrior games. The Ottoman rulers were not seen as barbarian
or feared rulers by the Rum Christians but quite the contrary, as just monarchs,
P. F. Sugar, op. cit., p. 15-16.
Stanford J. Shaw, op. cit., p. 37-38.
19 Constantine Dragaš (Dejanovic) was the knyaz of (today Kjustendil), situated in the South-West of
Bulgaria and actual Macedonia. He perished in the Battle of Rovine (17th May 1395), fighting as a
vassal next to Bayezid the Ist and Serbian knyaz Lazar.
20 Actually, Eudokia was the mother of Constantine Dragaš; his daughter’s name being Helena,
being the mother of the last two Byzanthine emperors: John VIII (1425-1448) and Constantine XI
Dragases (he thus took the name of his mother; 1448-1453).
17
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who continued the old rule of the Byzantine emperors, even if not under a
Christian form, being thus dignified to the title of Basileu or Tzar [...].
Of course, the two societies, the Turk and the Balkanic-Christian one, were
only different concerning religion. If the Ottomans had no reason to renounce their
faith, some Eastern Christians easily decided to convert to Islam [...]. Once with
their religion, the renegades also modified their political orientation; many times
they did not even think about their conationals and the former did not have any
expectations from the renegades [...]. Only their language they did not lose, the
same as the customs that they continued to practice. The number of new Ottomans
of foreign language was so great, that a prisoner of war that remained for a long
time in Turkey, country which he left only in 1458, could write these memorable
lines: „One can barely hear the Turkish language around the sultan, because the
whole Court and many of the dignitaries are renegades. Those Turkish born had
only been provisioned some religious dignities.”.21
To these willing renegades a new category was added, that of those recruited
by the Ottoman authorities from among the Balkan Christians. It is the case of the
institution called devşirme. This practice is known in the Balkan historiography as
the „tribute of blood”. Once in a couple of years, Ottoman officers (that, they
themselves came from among the devşirme) visited the Christian villages and
picked young men aged 8-22. These were considered to be slaves of the Gate
(kapikulari), converted to Islam and then educated in Ottoman schools. The chosen
ones had the chance of evolving on the social ladder of the Empire. The Muslims
did not have this chance because in the Islamic juridical system, the Muslims could
not become slaves. Thus, even if young Turkish peasants had the physical and
intellectual qualities needed, they could not climb the social ladder of the Empire,
remaining simple peasants (that is why, some documents mention attempts to
bribe the officers, made by Christian and Muslim peasants in order to get their
children recruited).22
The beginning of these practices dates from the time of Murad I, who was
interested in forming a new army that comprised yeni ceri (jannisaries, infantry
troops), while the owners of timars in the provinces (timariotes) provided the
cavalry troops (sipahi).
During the time of sultan Bayezid, the devşirme knew an ever greater
importance, the same as that of willing renegades. The distancing of the sultan
from the old Ottoman governing traditions (of the ghazi warriors) led to the
catastrophic defeat by Timur Lenk’s army in the Battle of Ankara23:
„Bayezid was very unpopular among several elements of Turkish society
and it is well known that he lost the Battle of Ankara because only his Christian
forces remained loyal, while numerous Muslim units deserted during the fight.
The ghazis resented his highhanded „illegal” treatment of fellow Muslim princes.
N. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches…, I, p. 476-478.
A. Stiles, op. cit., p. 64-67; P. F. Sugar, op. cit., p. 55-59; H. Inalcik, op. cit., p. 168-171. The system was
abolished toward the end of the XVIIth Century. Until then, according to P. F. Sugar, it affected the
fate of over 200.000 young Balkans.
23 Stanford J. Shaw, op. cit., p. 42;
21
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The leading Turkish families’ descendants of the first successful ghazi leaders and
of those who allied themselves with the Ottomans earlier and had achieved wealth
and leading positions, resented the sultan`s increasingly „Byzantine” tendencies:
the growing centralization of power, a court that was more and more „Imperial”,
and several new influences including slaves in the ruling and decision-making
process, all of which diminished their position. Both of these groups accused
Bayezid not only of abandoning the ghazi-tradition, but even of being a bad
Muslim, because he was too strongly under the Christian influence of his mother,
wife, and European friends. Bayezid was certainly not interested in changing his
faith, but he desired to become an universal ruler and his interest in the eclectic
religious tendencies then fashionable made him somewhat more tolerant of other
religions than was permissible under the regulation of strict High Islam. At the
same time he was eager to diminish religious antagonisms”.24
The rivalry between the old Turkish aristocracy and the renegades (willing
or recruited through the devşirme system) stood at the base of the evolution of the
Ottoman state after the fall of Bayezid I in his captivity and until the conquest of
Constantinople. In 1402, the Ottoman state was in decomposition; in Anatolia the
old Turkish emirates had reappeared under Mongolian suzerainty, led by the sons
of Bayezid and in the Balkans, the Christians vassals were inclined to shake off the
Ottoman supremacy, although, as Peter Sugar indicates, there was a layer of
merchants (who enjoyed a hefty support from the population) interested in the reestablishment of the Ottoman state:
„On the higher social level there were the important commercial interests.
These persons were eager to re-establish „normal” conditions. They were not
hostile to those „Byzantine” features that not only favoured productions and trade,
but also made foreign business connections possible. For them the reunification of
Western Anatolia, through which numerous important trade routes led, was of
prime importance, even if it involved the re-absorption of their own lands and the
Turkish principalities into the Ottoman state. Small in number but without a firm
religious commitment, this element needed mass support. It found such support
mainly in Europe among those who were dissatisfied with centuries of religious
strives and persecution and who, although they found Ottoman practices preferable
to what had preceded, wanted to go further, to an elementary proto-democracy
that included religious equality and freedom. This element played an important
role in the civil war that restored the Ottoman Empire. The significance of this fact
is enormous. The extremely elitist and hierarchal Ottoman State owed its rebirth to
grass-root support. Although led by Muslim families, often of European mainly
Greek origin, this faction did not attempt to strengthen Byzantium or recreate the
various Balkan states. Rather, it tried to rebuild the traditional Ottoman domain”.25
While the Balkan vassals supported Bayezid’s older son, Süleyman Şah
(with his residence at Edirne), Mircea the Old supported the younger son, Musa
(with his residence at Bursa; he succeeded in eliminating Süleyman in 1411 and
almost managed to reunite the European part of the Ottoman state with the Asian
24
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P. F. Sugar, op. cit., p. 23-24.
Ibidem. p. 24.
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one). However, the Turkish emirs from Anatolia successfully supported the third
son, Mehmet, in exchange for his promise to revert to the old traditions of the ghazi
warriors and to eliminate the institution of the Porte’s slaves - Kapikulari, considered
as un-Islamic. Despite this fact, Mehmed I (1413-1420), the restaurateur of the
Ottoman state, managed to maintain the janissary troops (as a personal guard),
without extending them though. The sultan Murad II (1420-1451) knew how to
capitalize on the rivalry between the two groups, thus sometimes supporting the
renegade camp, to which he offered numerous timars in the Balkans. The main
stakes in this rivalry were the continuity of the European conquests. Indeed, given
the fact that an expansionist policy within the Balkans assured a strengthening of
the devşirme camp in face of the Turkish one, the renegades supported the organization
of new campaigns in Europe. On the other hand, the Turkish aristocracy radically
modified its options from the beginning, resisting any expansion in Europe until
the integral incorporation of the territories conquered by the Ottoman state.26
In 1434, Murad II once again started his campaigns against Serbia, Hungary
and Walachia. He conquered Serbia (with the exception of Beograd), which was
annexed in 1439 and split into timars in favour of the renegades. The akingi raiding
troops were sent in Walachia and Hungary (Transylvania) but were defeated by
Iancu of Hunedoara (John Hunyadi). The campaign of the latter followed in the
Balkans (conquering Sofia and Niş, even threatening the Ottoman capital of Edirne).
Murad II still managed to beat Hunyadi at Izladi (Zlatica), on the 24th of November
1443. Notwithstanding, both parties decided to sign an armistice. At the request of
an ever more insistent Turkish aristocracy, the sultan decided to sign a peace with
Hungary in June 1444, in which Serbia was declared to be independent and Walachia
was offered to Hungary. Then, Murad II also concluded a peace treaty with the
Karaman (Konya) emirate, after which he abdicated in favour of his son, Mehmed
II Fatih (Mohamed the Conqueror) and decided to retreat to a life of contemplation
in Anatolia. However, at the Pope’s pressure a new anti-Ottoman crusade was
organized to which Hungary, Venice and Serbia rallied. The last two defected
though, fearing not to spoil their relations with the Ottoman Court. Thus, Venice
delayed in blocking the Bosphore, permitting the deployment of Ottoman troops
(with Murad II returned to command them) from Anatolia to the Balkans and the
despot Gheorghe Brancovici of Serbia refused to militarily support the crusader
troops. These were excruciatingly defeated at Varna (on the 10th of November 1444),
which benefited the devşirme against the interests of the Turkish aristocracy.27
Sultan Mehmed II was supported by the renegades even from the beginning
and after taking power (in 1451, after the death of Murad II), decided to conquer
Constantinople. Again, the rivalry between the Turkish aristocracy and the
devşirme surfaced. While the first attracted attention on the impossibility of
conquering the great city, the renegades supported the intention of the young
sultan. The conquest, on the 29th of May 1453, of Constantinople inaugurated a new
époque in the history of the Ottoman Empire:
„Within the empire, it meant the beginning of the end of the Turkish
26
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Stanford J. Shaw, op. cit., p. 48.
Nicolas Vatin, op. cit., p. 64-67.
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aristocracy’s dominance. Candarli Halil Paşa lost his office of Great Vizir and
together with many of his supporters (who had their fortunes confiscated) they
were arrested for the partially true reason that their opposition to the conquest of
Constantinople was due to their treacherous relations with Byzantium. The devşirme
now obtained the possibility to take over the political leadership, in tune with their
military and financial position that they gained over so many years”.28
Indeed, from the 71 great vizirs between the years 1453-1676, only 13 were of
Turkish origin (most of them being sons of renegades), while 22 were of Slavic origin
(Serbs, Bosnians, Croatians), 20 of Albanian origin, 7 of Greek and 9 of other origins.29
As a consequence, we must distinguish between the terms Turk and
Ottoman, which are mistakenly took as one and the same by many people. In the
classical époque of the Empire, the majority of the Turks were not Ottomans and
the majority of the Ottomans were not Turks. The Ottomans represented a social
class, the leading elite of the state, both in Istanbul and in the administrativeterritorial units. In the empire’s golden era, most of the Ottomans were of
European origin (Greeks, Serbs, Albanians, even Italians, Hungarians, Germans,
French but almost never Romanians), born as Christians and converted to Islam,
with a high degree of education (most of them knew Persian and Arabic), slaves of
The Porte but with a lot of power and wealth.30
Reverting to the devşirme system,
„it is simple to condemn it, because it imposed, on one side, the rupture
from one’s family, country and religion as a pre-condition for the advancement in
the service of the state and on the other the conversion to Islam as the main
condition to enter the dominant class. These conditions, however, did not
constitute anything but the natural manifestations of that particular society,
because in Ottoman society, just like in Europe, religion was, in those times, one of
the most important things in the life of the individual. Religion was not only a
person’s or a group of person’s expression of their convictions regarding the life...,
but was the mandatory guarantee of a just behaviour, of the correct positioning of
the person within life’s domains. The people spoke, acted, worked, got married,
bought, sold, inherited and died observing the prescriptions of their religion. Their
religion was manifested through the way they spoke, the clothes that they wore.
Man’s whole existence was expressed through religious forms, being determined
by them. Thus, it was very natural that the changes in the social status be followed
by a change in the religious one. Equally as natural, a change in religion was for
each of them a means of gaining the characteristics that opened the entrance in
another class. In many of the cases the conversion only took place at the surface;
Stanford J. Shaw, op. cit., p. 52.
This information was calculated after M. A. Mehmed, op. cit., p. 382-289. It is not surprising that
the Slavic language was the second one spoken at The Ottoman Gate (N. Iorga, Geschichte des
Osmanischen Reiches, III, p.188). Through the devşirme system the birth of a leading class that could
betray the state out of power or clan interests was avoided. All the Ottoman dignitaries being slaves,
they were obligated, with the price of their life, to be loyal to the sultan. The former had the right of
life and death over them.
30 From and ethnic point of view, „the majority of the Turks were not Ottoman and the majority of
the Ottomans were not Turks” (A. Stiles, op. cit., p. 7-8).
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that which was important was obtaining the necessary conditions for advancement,
while the old convictions and traditions, as well as the family ties, although kept
secret, remained just as powerful and important”.31
Genuinely, most of these renegades (willing or through the devşirme system)
were all the time conscious of their Christian origin. In the last years of his life, the
Great Vizir Mehmed Sokolli boasted with his supposed origin from the family of
Serbian despots. The fact that before being recruited in the devşirme he was a
beadle, explains his inner attachment for the people and the Church he was born
into, thus in 1557 he reinstated the Ipek Serbian Patriarchate and named his
brother Macarie as Patriarch.32
3. The Absolutism of the Ottoman Sultan
The Ottomans brought back in actuality the old greatness of the Islamic
sovereign, the shepherd of the heard entrusted to him by God. More than this, after
the conquest of Constantinople, the intention of Mehmed II Fatih was that of
uniting „in his own person, the Islamic, Turkish and Roman traditions of universal
sovereignty”. Six decades later, after the defeat of the last Mamluke sultan, Selim I
gained the title of „servant of the cities Mecca and Medina” in the Alep mosque
and in the presence of the „shadow caliph” al Mutawakkil III, practically becoming
the most important leader of the Muslim world (this is why he brought the saint
relics of Prophet Muhammad from Mecca to Istanbul). The descendant of Selim I,
Süleyman the Magnificent, emitted claims over the Supreme Caliphate, using the
title of Caliph of The Muslims.33 Through this, he reunited within the person the
spiritual authority of the caliph and the secular one of the sultan, wishing to
resurrect the old glorious times of the first caliphs. At the same time though, he
„invested the institution of the caliphate with a new meaning, rooting his concept
not on classical doctrine but on the principles of the ghazawat - The Holy War”.34
However, „when Suleyman I assumed the quality of defender of the Islamic
world, this was only an aspect of his universal policy. In Europe, he refused to
recognise the right of Charles V as an emperor, acknowledging him only as King of
Spain and encouraging any forces that opposed Charles’s sovereignty claims over
all of the Western Christendom”.35 Thus, Süleyman considered himself the
legitimate descendant of the Roman Emperors and Byzantine Basiles.
Because they considered themselves defenders of the Islamic religion, it is
self-explanatory that the Ottoman sultans put Sheriat at the base of the state.
However, unlike the sovereigns of the previous Islamic empires, the Ottomans did
not limit themselves only to using legal traditions but codified them in the socalled Kanunname-s, term that could be translated as „Books of Laws”. It’s not
surprising that the first that ordered that these codifications be put together was
Stanford J. Shaw, op. cit., p. 90-91.
Nicole Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, III; p. 167.
33 The last representative of the Abbasid dynasty, the shadow caliph al-Mutawakkil III, received
permission to return to Egypt from Süleyman the Magnificent, where he died in 1543 (A. Clot,
Mahomed al II-lea, Cuceritorul Bizanţului, Editura Artemis, Bucureşti, f.a., p. 287).
34 H. Inalcik, op. cit., p. 109, 79 şi 110.
35 Ibidem, p. 111.
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Mehmed II the Conqueror. On the basis of his universal sovereignty claim, he
decided to rupture the tradition and also recognise, next to the religious Islamic
law, a code of laws aimed at resolving issues of a political-stately and social nature,
which were not taken in consideration by the Sheriat. The term kanon is therefore
put forward, a term which designates the Christian religious norm and was used
by the Ottomans in the sense of civil law, state law: The Sultan commands the
codifying of the Ottoman kanuns, because these provisions are essential for
prosperity in the business (affairs) of the world and for the adjustment of the
business (affairs) of the subjects.36
The first kanunname was edited soon after the fall of Constantinople and was
aimed at regulating the organization of the re'aya-ls (especially taking in account
the differences between the Muslims and non-Muslims). In 1476 a second
kanunname appeared, which dealt with the principles of state organization,
indicating the superior functionaries of the Empire’s and the Palace’s leadership,
along with the attributes, advancements, ranks, incomes and life revenues, aspects
related to protocol and their punishments. These two kanunname, together named
kanun-i osmani were subsequently completed by the next sultans.37
As H. Inalcik points out, the Ottoman Kanun, formulated through fermans „any of the sultan’s orders is the sultan’s law” - was such a set of regulations that
each of the sultans provisioned according to the circumstances. Thus the fermans
always confirmed a new leader that ascended to the throne. The fundamental,
immutable law was the Sheriat (the Turkish form of the Arab term shari’ah), the
religious law of Islam. The fermans always contained a formula that mentioned that
the provision was pursuant to the Şeriat and to the kanun that was established
beforehand.38
4. The Ottoman Society and the Imperial Persian-Islamic Tradition of
”Just Governance”
Each person had their own well established place within the Ottoman
society, depending on the person’s religion and occupation, as well as on the social
category that they were part of.39 Between the social classes there was a relation of
circular interdependency called The Circle of Equity, which was based on the essential
difference between the Ottoman ruling class and the tax paying class, called re'aya
or flock.40
The Ottoman class was comprised of four different categories: the functionaries
of the Imperial Palace (mülkiye), the treasurers (kalemiye), the soldiers (seyfiye) and
the ulema (ilmiye).41
Ibidem, p. 158.
Ibidem, p. 161.
38 Ibidem, p. 158.
39 „A clear limit (hadd) established the position of each individual within society. Nobody could
surpass this limit, each had the right or even the obligation to act against the violation of this hadd”
(P. F. Sugar, op. cit., p. 32).
40 A. Stiles, op. cit., p. 115-116.
41 More in P. F. Sugar, op. cit., p. 34-43. The Ulema, just as all the other Ottoman functionaries, knew
quite a rigid hierarchization, according to their education and typed of madrassa that they
36
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The sultan’s „flock” or his re'aya constituted the class of peasants that paid
taxes. It was composed out of Turks that were Muslim born and the dhimmi group,
persons of other religions that the Muslim one. Either Muslim, Christian or Jewish,
all the members of the sultan’s flock were free people but they were bound to the
land.42 The slaves of The Porte were recruited from among the re'ayals of Christian
confession through the devşirme system and were then properly trained in order to
become functionaries of the palace, soldiers43 or treasurers (the ulema were usually
recruited from among those that were born Muslim).
In the same system of Ottoman governance, the sultan had the role of
watching over this circle of equity that we have mentioned, so that it wouldn’t
break. Through this, the Ottomans took up the traditions of just governance that
were established in the Orient ever since the époque of the Persian Sasanid Empire,
by Chosroe I (531-579).
After the (quasi-communist) egalitarian revolt led by Mazdak, the reforms of
Chosroe I aimed at creating a harmonious society in which each social class would
be complementary to the other. In the vision of the reforming shahinshah, the
common people gained a great importance. Not only that the tax system was
improved but also there was a new method of control that was established. From
the work Karnamag or „The Book of The Deeds” of the shahinshah stands out the
fact that the district and village judges were obligated to ask the tax paying
villagers, without the knowledge of the domain owners and the tax collectors, if
the taxes were correctly imposed and collected. The sealed reports of these judges
would be then centralized and analysed by the authorities (starting from the dehaqans
to the superior organs)44. The motto of the Iranian Empire provisioned that:
„With justice and moderation, the people will produce more, the tax
revenues will rise and the state will develop richly and powerfully. Justice is the
fundament of a powerful state”.45
According to the Muslim historian Mas’udi, Chosroe I even aimed at the
graduated from. At the base of the pyramid were the mufti and the qadi of the small fairs. Then
followed the qadi from the towns and then the ones for 32 more important cities. The „superior
clergy” was made of the qadis of Mecca, Medina, Edirne, Bursa, Cairo, Damascus, Aleppo and
Jerusalem), then the Istanbul qadi and the two kadiaskers of Anatolia and Rumelia. The latter one also
wore the title of sheyh ül-Islam. The superior clerics were those that assisted to the vows of
installment of the new sultans; they also had the theoretical right to deposition the sultans and great
vizirs that did not respect the norms of the Shari’a. However, from a practical point of view, the
sultan was the religious leader of the empire’s religious community; he named and destituted the
qadis. Sheykh ül-Islam was the leader of the Ulema. His duty was to emit religious decrees (fetwas),
which held written answers for all the problems that fell under the incidence of Shari’a Law. After the
16th Century, their role acquired an added importance (gaining control over the function of qadi,
being thus somewhat like a minister of justice); at the same time the dependency on the political
authority rose (H. Inalcik, op. cit., p. 350-352 şi 194).
42 A. Stiles, op. cit., p. 9. Mai pe larg, P. F. Sugar, op. cit., p. 43-49 şi H. Inalcik, op. cit., p. 212-215.
43 The janissary armies, faced by the Romanian rulers for centuries, also originated from the
devşirme class, not being comprised of Turkish ethnics.
44 Josef Wiesehöfer, Das antike Persien. Von 550 v. Chr. Bis 650 n. Chr., Artemis und Winkler, Zürich,
1993, p. 236.
45 H. Inalcik, op. cit., p. 120.
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realization of a circle of social equity, expressed through the following syllogism:
„1. Royalty is based on the army; 2. The army is based on money; 3. Money
is based on harac (the land revenue); 4. The harac is based on the cultivation of the
land; 5. The cultivation of the land is based on justice; 6. Justice is based on the
integrity of public functionaries; 7. The integrity of the functionaries is based on the
credibility of the vizirs; 8. In front of the whole system there is the vigilance of the
king over his own inclination and his capacity to direct things in such a way in
which he should reign over them and they would not reign over him46.”
This governing conception remained alive in the Middle East and in Central
Asia, so that one of the rulers of the Turkish state of the Qara-Khaniz (11th - 12th
centuries) expressed the same conception about the state, which then re-emerged
in all the Islamic works of political theory:
„In order to rule the state one needs a great army. In order to maintain the
troops one needs a great wealth. In order to obtain this wealth, the people must be
prosperous. In order for the people to be prosperous, the laws must be just. If one
of these is neglected, the state will collapse”47.
At a later time, in the Selgiukid sultanate, the two important philosophers
and political persons al-Ghazali and Nizam al-Mulk reiterated and practically
applied the old governmental theories of the times of Chosroe I. On one side, the
sultans were given religious legitimacy, being considered „shadows of God on
earth”. Then, the idea of the circle of equity was continued, considering that the
main duty of the sultans was maintaining the prosperity of the Islamic society
through imparting justice and through seeing that all the individuals would be
able to properly fulfil their tasks as members of the social classes in which God had
established them:
„The stability of the empire (daulat) and the ordering of the affairs of the
kingdom (mamlakat) are among the fruits of the spreading of justice and the
dispensations of compassion (ihsan), to which we are commanded by the creator,
may He be exalted and sanctified… Justice consists in… keeping every one of the
people of the world - the subjects (re`aya), servants (mustakhdamin), officials
(mutaqallidan-i a'mal) and those charged with religious affairs (mubashiran-i umur-i
dini va dunyavi) - in their proper ranks and due stations”48.
The same theory of governance was also at the base of the organization of
the Ottoman Empire. The so-called circle of equity was expressed in the following
manner:
„1) The state is supported by the Şariat; 2) Şariat is supported by the suthority of
the; 3) The sultan’s authority cannot exist without the askers; 4) There can be no
askers without wealth; 5) There can be no wealth without the re'aya, the one that
produces it; 6) The sultan protects and maintains the re'aya, imposing justice; 7)
Justice assures harmony within society; 8) Society is like a garden, and its wall is
the state”49.
Ibidem, p. 254-255.
Ibidem, p. 120.
48 A. K. S. Lambton, Theory and Practice in Medieval Persian Government, London, 1980, p. 210.
49 A. Stiles, op. cit., p. 115-116.
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For this reason, one of the main duties of the Ottoman sultan was that of
dutifully caring for his flock, on which the whole prosperity of the state rested, so
that it would not be exploited to the damage of the whole society, by the timar
holders. The Ottoman administrative-territorial units (the sangeaks led by a beg or
bey and the vilayets - known in the Romanian historiography as paşalâcuri -, led by a
beglerbeg or bey or beys50) were roamed, about four times per year, by inspectors that
were in charge of discovering those that lived on the back of the „poor sultan’s
flock or re’aya”. The attempt of the timars to squeeze more than was established by
the sultan from the peasants was harshly punished.51 Because a just administration
was assured, in front of each province a soldier and a judge-cleric were named. The
bey could not apply any punishment before firstly obtaining the judicial solution
from the qadi and the qadi could not personally execute any of his own sentences.52
From this point of view, the way of organization of the Ottoman Empire in
its golden era was greatly superior to that of the Central European states. Unlike
the serfs of Christian Europe, the peasants of the Ottoman Empire were not under
the legal jurisdiction of their landlords. Comparing to the old Christian landlords
that had the liberty to act arbitrarily, the persons that held feuds in the Ottoman
Empire were much more strictly controlled by the central government. The
Ottoman laws sought to assure the country’s capacity to support the military
system, which had in its turn as a consequence the prevention of the peasant’s
exploitation at the hands of the feudals, in their own interests. The situation of the
Balkan peasantry under Ottoman dominance was certainly not worse but most
probably somewhat better than under the former Christian rules53. Those that
suffered after the Ottoman conquest were exactly the privileged Christian categories,
the peasantry being transformed in the sultan’s flock.54
5. The Traditions of Religious Tolerance from the Old Persian Empire
As we have argued, the re’aya group was comprised of common population,
both Muslims and those of other faiths (Christian or Jewish). Those of the second
category were considered by Islam as peoples of the Book and their faithful of these
two religions as dhimmi or zimmi, which were protected in return of some
obligations. The first non-Muslim protégées were the Christians of Najaf (South of
Thus, the term raia that was used in the Romanian historiography to designate the territories
conquered by the Ottomans North of the Danube was misbecoming. The population became re'aya the flock of the sultan. The territories were included in the administrative-territorial units that
existed South of the Danube. In the beginning, the regions of Turnu and Giurgiu were included in
the sangeac of Nicopoles and Dobrogea, Southern Basarabia and Ucrain, as well as the „raials”
North of the Danube, were organized in a special province - the Oceakov-Silistra vilayet, made out
of 7 sangeacs. In 1552 the Timişoara vilayet was founded and in 1660 the Oradea vilayet (L. P.
Marcu, „Populația autohtonă în cadrul paşalâcurilor şi raialelor turceşti”, in Istoria Dreptului
românesc, vol. I, Bucureşti, 1980, p. 320-323).
51 Some historical sources confirm the fact that the theft of a single hen could of been punished by
death sentence (N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. II, p. 199).
52 H. Inalcik, op. cit., p. 203.
53 Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500, Seattle, 1994, p. 106-107.
54 I. Sakâzov, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Berlin-Leipzig, p. 91, apud Gheorghe I. Brătianu, Sfatul
domnesc şi adunarea stărilor în Principatele Române, Bucureşti, 1995, p. 39.
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the Arabic Peninsula). They managed to obtain the right to keep their faith in
exchange for a special tribute (jizya), following a treaty (‘ahd). Practically, the
Christians have thus bought Muhammad’s protection, gaining the status of dhimmi
or “protégés that paid tribute”55. At a later time, the juridical status of the nonMuslims was established by the so-called Ordinances or Prescriptions of Umar, which
present the text of an understanding between the Christians and the caliph. For a
long time it was believed that the reference regarded Umar I, the second
Patriarchal Caliph. However, more recent research has established that:
„this is not an authentic text (...) but a systematization, with a late abstract of
the non-Muslim’s obligations, especially the Christian’s, abstract that was not
made in the time of Umar I ibn el-Khattab (634-644) but partially, at the end of the
8th Century and in great part in the 9th Century but on the grounds of some older
practices and procedures which were attributed to Muhammad’s second khalif, in
order to grant him more authority and prestige”.56
The Muslim jurists clustered the obligations of the zimmi in two categories:
six „absolutely necessary obligations” and another „desirable” six. From the first
category were: the payment of the jiziya poll tax (according to one’s assets and the
local custom) and the land tax, the manifestation of a respectful attitude towards
the Muslim religion and practices, for the Prophet and The Qur’an, for the life and
prosperity of Muslims, the interdiction to have sexual intercourse with Muslim
women and wed them, the interdiction to help Islam’s enemies and to grant or
export strategic items (horses, weapons) to them, the interdiction to divulge the
secrets of Islam and broker deals with them. From the second category were: the
interdiction to sell wine to Muslims, to perform usury, to drink wine and consume
pork meat in the presence of Muslims, the obligation to wear certain special marks
on their clothes in order to be identified, the obligation to only ride on donkeys
and mules, without a saddle or weapon; the interdiction to build taller houses than
those of their Muslim neighbours, the interdiction to build worshipping places
near Muslim houses (at the same time they had to not disturb Muslims through the
beating of the bells or performing prayers in public); the interdiction to grieve for
their dead and to bury them near Muslim neighbourhoods57.
As Rudolf Grulich points out, neither Muhammad’s tolerant understanding
with the Nestorian Christians of Yemen nor the so-called Prescriptions of Oman
did not constitute the applied rule:
„They were more like poles, between which the situation of the Christians
under Islamic rule oscillated over the centuries. Actually, tolerance depended on
many factors, including the conceptions of the different rulers, sultans or pashas
from the different provinces. Apostasy from Islam was however categorically
interdicted; being punished by death. Because of this, a Christian mission among
the Muslims was impossible”.58
The fact that the imposing of these obligations was arbitrary may be
Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă, Bucureşti, 1993, p. 146.
Ibidem, p. 169.
57 Ibidem, p. 171-172.
58 Rudolf Grulich, op. cit., p. 94.
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ascertained for example from the regular disrespect of the clothing provisions.
Thus, surprised that many Christians wore a turban, sultan Murad III (1574-1585)
ordered the come-back to the prescriptions imposed by Mehmed II Fatih59.
The situation of the churches of old Constantinople is also interesting. After
its conquest, the great Saint Sophia cathedral, constructed by Justinian, was
transformed in a mosque. The same fate was shared by numerous other churches
and at the start of the 18th Century, only three Byzantine churches still existed in
use: St. George from Cupressus, St. Demetrios Kanavou and St. Mary of the Mongols
(Mouchliotissa). The latter remained the only church in continuous function from
the Byzantine era to this very day60, through the fermans of Mehmed II the
Conqueror and Beyazid II (both kept to this day in the church). Instead, also in the
18th Century there were 40 Greek orthodox churches in Istanbul, the majority of
which were constructed after the Ottoman conquest.61 Worth to mention are the
actual cathedral of the Ecumenical Patriarchy of Constantinople, from the Fener
neighbourhood (with its titular St.George, constructed in 1720, in the place of an
older church62), as well as the St. Parascheva of the Hasköy neighbourhood,
reconstructed by the Wallachian ruler Constantin Brâncoveanu (at the present the
Romanian church in Istanbul, under the joint jurisdiction of the Patriarchates of
Fener and Bucharest). Today, in Istanbul there are approximately 150 churches,
many of which were constructed during the 19th Century63. And in Kuzguncuk
neighbourhood, on the Asian side of the Bosporus, a church and a mosque are
situated next to each other.
At the same time, there is also proof of the construction of new churches in
other Balkan territories, for example Moskopolis (today Voskopoja, in Southern
Albania), a village located at 21 km from Korçë city. Presently, it has a population
of 2200 inhabitants. Although it is situated in an isolated place, in the mountains of
Southern Albania, it still became an important cultural and commercial centre for
the Aromanians in the 18th Century. Its golden époque was between 1730 and 1760,
different historians approximating that in those days the population was
somewhere in between 35.000 - 70.000. In the city there were 30 churches and
between 10.000 - 12.000 houses. The last historians that studied the city consider
that this information in much exaggerated and that the city would have had
approximately 3500 inhabitants64.
One characteristic of the Ottoman Empire was organizing the population in
confessional nations, millets. The system also existed in Antic Iran65 and the
Klaus Kreiser, Istanbul. Ein historischer Stadtführer, C. H. Beck, ed. II, München 2009, p. 171.
Rudolf Grulich, op. cit., p. 87.
61 Klaus Kreiser, op. cit., p. 158.
62 John Freely, Istanbul. The imperial city, Penguin ooks, 1998, p. 348.
63 Rudolf Grulich, op. cit., p. 88.
64 Max Demeter by Peyfuß, Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769. Buchdruck und Heiligenverehrung
im Erzbistum Achrida, ed. II-a, Viena, 1996, p. 35-36; Edwin E. Jacques, The Albanians. An Ethnic
History from Prehistoric Times to the Present, McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North
Carolina and London, 1995, p. 212.
65 Burchard Brentjes, Civilizaţia veche a Iranului, Bucureşti, 1976, p. 107-108; R. N. Frye, „The political
History of Iran under the Sasanians”, în The Cambridge History of Iran. Vol. 3(1). The Seleucid, Parthian
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Byzantine emperor Justinian emitted several novels following which the Jewish
population was organized in a similar system to that of the millet66.
The orthodox Constantinople Patriarchate was reinstated in 1454, whose’
patriarch, Gennadius Scholarios, received the quality of supreme commander of
the orthodox community (Rum Millet) within the empire. Also, the Jewish millet
was recognized (Yahudi Millet), headed by a great rabbi (Haham Başi - rabbi Moses
Kapsali) and in 1461 the Armenian Gregorian millet, headed by a patriarch (bishop
Horaghim, with his headquarters in the Kumkapi neighbourhood). The three leaders
were named by the sultan, being his subjects, and held the office of a pasha with
three „tuğ - horse tails”, answering to him with maintaining the order in their religious
community and collecting taxes, managing scholar and religious affairs.67 On the
other hand, the leaders of these millets enjoyed some important privileges. Thus,
„They were exempt from taxes and tolls to the state (jiziya, avariz etc.) and
they raised their money for their expenses with obtaining their appointment berat
and for the payment of the annual peshkash to the Ottoman Treasury from the
inferior clergy and especially from their common faithful from their diocese.
Finally, they were not under the jurisdiction of the Muslim tribunals in matters
relating to Şeriat, being directly under the jurisdiction of the imperial Divan”. 68
Reverting to the Christians and to the naming of the orthodox patriarch of
Fener, one must mention that sultan Mehmed II Fatih considered himself as a true
descendant of the Byzantine basileus, personally investing the new patriarch
Gennadius Scholarios. According to Nicolae Iorga, „the sultan did not have any
interest to weaken the hierarchical discipline of the Orthodox Church; quite the
contrary, considering it as a special instrumentum regni, an iron organization that
was very useful to his purposes”. Knowing the anti-Catholic renown earned by
monk Gennadius, the sultan invited him to dine and offered him quite a clerical.
„The truth is that Gennadius became patriarch through the mercy of the new
basileus of the Muslim faith and this fact was of the utmost importance”:69
„Gennadius took office on 1 January 1454, when he was consecrated by the
archbishop of Heraklea. Fatih presented Gennadius with a sceptre and personally
escorted him at the beginning of the procession to the Church of the Holy Apostles,
which had been assigned to the new patriarch as his headquarters. Fatih issued a
ferman, or imperial decree, which guaranteed to Gennadius „that no one should
vex or disturb him; that unmolested, untaxed, and un-oppressed by an adversary, he

and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshbater, Cambridge, reprint 1993, p. 132.
66 P. F. Sugar, op. cit., p. 44.
67 M. A. Mehmed, op. cit., p. 162. Therefore, in the Ottoman Empire, the nation did not have an ethnic
sense but a religious one. The orthodox millet was comprised from both romano-catholics and all the
ortodox, regardless of their ethnicity or their church jurisdiction (The Constantinople, Antiohia,
Alexandria, Jerusalem, Ohrida or Ipek patriarchies). The Armenian millet was led by a patriarch
seated in Istanbul (although the Armenian religious leader rezided outside Ottoman borders, in
Iran). The jewish people benefitted from the most favorable situation, havind the right to freely
chose their political and religious leadership (P. F. Sugar, op.cit., p. 45-49).
68 M. Maxim, op. cit., p. 181.
69 Nicolae Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, II, Gotha 1909, p. 37.
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should, with all the bishops under him, be exempted from all taxation for all time”.70
Several years later, the patriarch Gennadius moved his residence in another
church, the reason which he invoked being that a body of a deceased Muslim was
found on a certain day inside the church and that had soiled it.71. On the other side,
the St. Apostoles church was in an advanced state of deterioration, reason for
which the sultan Mehmed II Fatih decided its demolition, constructing in its place
the first sultanate mosque in Istanbul: Fatih Camii (finished in 1471, which was
destroyed by an earthquake in 1766)72. Patriarch Gennadius established his residence
in the sister convent Pammakaristos, transformed in the year 1000 Hegira (1591/2)
in Fethiye Camii - The Mosque of Victory, in order to commemorate a victory against
the Safavid Iranians (o part of the complex is today a museum). The patriarch
Jeremias II Tranos established his cathedral in the St. Demetrios Kanavou church of
the Ayvansaray neighbourhood and his residence in the palace of the
representative (kapukehaya) of Wallachia to the Porte. Only in 1601, the patriarch
Mathew II chose as cathedral the church with the titular saint St. George of Fener,
where the location of the Patriarchy remains to this day73.
The orthodox patriarchs of Fener had the same fate as all the other dignitaries
of the Ottoman Empire, being at the discretion of the sultans. This is why they
were changed quite often. From the naming of Gennadius to the end of Ottoman
Empire there were 159 patriarchs, many being those that held the office several
times. Only 21 patriarchs deceased during their office and six were executed at the
order of the sultans or lynched by the population.74 The average of the patriarchs’
office between 1453-1821 was only two years and a half. Between 1625-1700 the
office of patriarch was occupied by 50 persons and during the 18th Century, 48
patriarchs held office over 73 years.75
Following the institution of the Fener patriarch as Millet Başi, all the
orthodox people of the Ottoman Empire were subordinated to him, no matter their
nationality. The new situation, however, did not correspond to orthodox canonical
law, which created numerous inter-orthodox disputes. In the Balkan Peninsula
there were, even before the Ottoman conquest, other autocephalous Orthodox
Churches, the Bulgarian and the Serb one. The Bulgarian Church was organized
between 927-1018 and 1235-1393 as a Bulgarian Patriarchate; after the annexation
of Bulgaria by the Ottoman state, the Bulgarian Church retained its autocephalous
status but as an Arhi-Bishopric at Ohrida. After the Ottoman expansion in the
Middle East (after 1516), all the Orthodox, from the old oriental Patriarchates of
Alexandria, Antiochia (Damascus) and Jerusalem, that spoke Arabic, were considered
as being part of the Rum-millets.
John Freely, op. cit., p. 184.
Nicolae Iorga, Geschichte des osmanischen Reches, II, p. 37.
72 Stéphane Yerasimos, Konstantinopel, Istanbuls historisches Erbe, h.f.Ullmann Verlag, 2012, p. 214-215.
73 Klaus Kreiser, op. cit., p. 159-160; Nicolae Iorga, Geschichte, III, Gotha, 1910, p. 199; Bernhard
Stasiewski, „Die selbständigen und die mit Rom unierten Ostkirchen“, în Handbuch für
Kirchengeschichte (ed. Hubert Jedin), vol. V (. Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der
Aufklärung), p. 230 (versiune electronică http://www.digitale-bibliothek.de/band35.htm, p. 9150).
74 P. F. Sugar, op. cit., p. 46, n. 11.
75 Bernhard Stasiewski, „Die selbständigen...“, p. 233.
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As to the Serbian Church, it declared itself autocephalous in 1219 and in
1351 it declared itself a Patriarchate with the headquarters in Peć (in Turkish Ipek),
recognised by the Constantinople Patriarchate. In 1459 the Ipek Patriarchate was
disbanded, being subordinated to the Arch-Bishopric of Ohrida. In 1557, the future
Great Vizir Mehmet Sokülü, of Serbian origin, reinstated the Ipek Patriarchate,
naming his brother, monk Macarius to the office of Ipek Patriarch. In the following
centuries, the sultans invested Serbs or Greeks to this office, depending on the
sums of money that they offered. Between 1690-1765 followed 14 patriarchs, the
sums requested for their investiture rising very much from decade to decade.
Given the fact that there were many Serbs (under the leadership of patriarchs
Arsenius III and Arsenius IV) that left the Ottoman Empire and established themselves
within the Habsburgic Monarchy (1690-1737), the Ottoman authorities named
Greek patriarchs and bishops. In the end, sultan Mustafa III, at the request of the
ecumenical patriarch Samuel Khanzeris, disbanded the Ipek Patriarchate in 1766.
One year later the disbandment of the Bulgarian Orhida Arhi-Bishopric followed.
The Slavic bishops were replaced with Greek ones. The Slavic liturgical books were
put aside, being replaced with Greek ones. The Greek language and literature took
the place of the Slavic ones, as well as the church administration. As a consequence,
after the disbandment of the national Serbian (1766) and Bulgarian (1767) Churches,
all the Christians of the European sultanate belonged to a single spiritual
organization, to that of the Ecumenical Patriarchy. The liturgy was held in Greek
everywhere and the Greek schools consolidated their positions within the whole
Ottoman Empire. This state of fact produced much discontent, being one of the
causes of the movements of emancipation of the two Slavic peoples in the Balkans,
during the 19th Century.76
The Albanians also complained about the Greek supremacy within the
Orthodox Church, as Sevasty Kyrias Dako affirmed, who synthesized the situation
of the Balkan Rum Millet using the following words:
„Strange as it may seem, the immediate result of the Turkish conquest in
1453 was beneficial to the Greek Patriarchate. Muhammad II, the Conqueror of
Constantinople, taking advantage of the hatred between the Pope and the
Patriarch, was delighted to teach the Eastern Orthodox Church to regard him as
their benefactor and protector. He gave to Patriarch Gennadius the rank of o pasha,
and issued a decree recognizing him and his successors as the spiritual heed and
also the civil heed or all Orthodox communities. Besides those who were Greeks by
race, this jurisdiction embraced all Albanians, Bulgarians, Romanians and the
Slaves. In other words, this imperial decree made the Eastern Orthodox Church a
state within a state. It put the Eastern Church entirely under the control of the
Greeks residing at Phanar. Thereafter the forces of the Church were used as political
weapons for the benefit of the Greek „Great Idea”, that is, the Hellenization of the
other Balkan nations and the restoration of the Byzantine Empire.
To achieve their aim, the Phanariotes made the Greek language supreme.
The Greek Alphabet, Greek books, Greek schools, Greek churches were the
dominant feature of the intellectual life of the Balkan Christians people until the
76
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beginning of the 20th century. The spiritual despotism of the Patriarchate was
worse than the political tyranny of the Turks. Those who dared to defy it were
boycotted, anathematized, excommunicated and denounced to the Turkish authorities
as seditious, rebels against the government, and were liable to imprisonment or
exile. The Turkish authorities cooperated openly with the Greek bishops in
repressing the national spirit of the Christian Albanians and in keeping them
under the religious yoke of the Patriarchate”.77
An interesting situation appeared in Montenegro. Unlike Serbia, the Cetinje
Metropolitan of Montenegro, whose’ voivode had obtained a certain degree of
independence from the Turks and had close ties to Russia, managed to avoid the
inclusion of the Montenegro Church in the Ecumenical Patriarchy. This way, in 1766,
the Montenegro Church became, de facto, autocephalous. The Cetinje Metropolitan led
the princely state, bringing together the religious authority and the civic one. From
the time of Metropolitan Danilo I (1687-1737), this double office became hereditary
(after the model of the Nestorian Church), his nephew gaining his office after him.
The Church Prince named a civic governor for the worldly administrative issues.
Only after the death of Metropolitan Peter III (1830-1851), his nephew, Danilo,
renounced the office of bishop and, with Russia’s diplomatic help, took over the
political leadership of the Montenegro Princely State as Danilo II (1851-1860).78
6. The Problems of the Conversions to Islam of the Cripto-Christians.
The Decay of the Ottoman Empire
In the first part of this paper we have mentioned the existence of numerous
renegades, willing or through the devşirme system, who contributed to the ascension
of the Ottoman Empire and to its expansion in Europe (even to the conquest of its
centre, the old Constantinople). Some of the willing renegades arrived in the Ottoman
Empire from across its borders, thus Nicolae Iorga presents numerous examples of
new Ottomans of Croatian, German-Austrian (Deutsche Türken), Italian and French
origins, entered in the service of the sultans only out of interest and material gains.
At the same time, the persons recruited through the devşirme system came from the
Balkans.
„All of these retained the characteristics of their races: Serbian malleability,
Albanian courage, Bulgarian stubbornness, Greek finesse. At the same time, the
long years of schooling made them capable of living among the Turks in high
offices, without appearing as or making themselves unloved for being foreigners.
Some renegades, hunters of fortune of the lowest kind, managed to even avoid
circumcision; some decided to secretly baptize their children. They attended the
mosque rarely, some of them letting themselves being represented by another
faithful person”.79
Edwin E. Jacques, op. cit., p. 206. Also, Rudolf Grulich mentions the Greek-ization factor and the
un-nationalization of the Serbs and Bulgarians through the ecumenical Patriarchate and the Greek
bishops, thus “The Church lost the spiritual power because, it wasn’t in the first place orthodox
anymore but Greek” (Rudolf Grulich, op. cit., p. 111-112).
78 Bernhard Stasiewski, „Päpstliche Unionshoffnungen - Die selbstständigen und die mit Rom
unierten Ostkirchen“, în Handbuch für Kirchengeschichte (ed. Hubert Jedin), vol. VI, 2, p. 368.
79 Nicolae Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, III, p. 188.
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The affirmation of the historian Nicolae Iorga would seem surprising but it
is based on documents. This is why, at the end of this paper, we deem necessary to
insist on the next issues: a) was there a policy of forced conversion to Islam?; b)
were there Cripto-Christians within the Ottoman Empire?; c) what is the cause of
group conversion to Islam within the Balkans?; d) did these renegades, sometimes
Cripto-Christians, have anything to do with the decline of the Ottoman Empire?
Regarding forced conversion, the census of the capital city of the Ottoman
Empire, Istanbul, alone, demonstrate the contrary. During the immediate years of
the conquest, Mehmed II Fatih repopulated the capital, colonizing (practically
deporting - sürgün) both Muslims and Christians from all the empire’s provinces80.
Thus, the new capital of the empire did not become an integrally Muslim city but a
cosmopolitan one. At the beginning of the 16th Century, 80,7% of the population of
the European provinces was Christian and 18,8% Muslim. In Istanbul, Christians
were about 31,6%, Muslims 58,3% and Jews 10,2%. In Sofia Muslims constituted
66.4%, in Skopje 74,5% and in Bitola 75% of the population. The city with the most
Jews was Salonic (54.3%; where Christians constituted one quarter of the
population).81 Before the Ist World War, from the 1.1 million inhabitants of Istanbul
(with its suburbs), only 44% were Muslim, while 23% were Greek Orthodox, 18%
Armenian, 5% Jewish and 60.000 were Western residents.82
As one may notice, there was a considerable population of Muslims in the
main cities of Bulgaria and Macedonia, while the rural areas remained Christian.
Actually, precisely in these cities, there was a more important colonisation of
Turkish population in the Balkans.
On the other hand, there were some mass conversions to Islam:
„Did The Porte try to determine its Christian or Jewish subjects to change
their religion and adopt Islam? The answer can only be a nuanced one: the sultans
did not institute, seemingly, a policy of Islamization of the non-Muslims. However,
the Bosnians and even a part of the Albanians ended up as Muslims, keeping their
language. Later on, a small group of Romanians from Oriental Macedonia, the
Megleno-Romanians, converted to Islam, keeping, in their turn, their language. In
Asia, the Georgians will themselves embrace Islam, probably in the 17th Century.
Finally, during the second half of the 17th Century, a small group of Jews converted
to Islam, after the religious uproar that shook the community, while the more than
doubtful religious conviction of some Christians favoured the conversion to a
heterodox Islam;
Certainly, The Porte cannot be accused of leading a policy of massive Turkization
or forced Islamization [...]. Actually, the sultan did not have any interest to convert
the Christian masses, as their conversion to Islam meant the cessation of a tax of 25
aspers, owed by any Christian farmer (ispence) and of the poll tax. In the 15th
Century, the total of those two taxes was equal to at least 2 golden coins (7,14 g).
[...] In the 1500s, the empire numbered 894.432 Christian homes: The Porte could
annually lose approximately 2800 kg of gold and it showed so little interest in the
André Clot, op. cit., p. 61-63.
P. F. Sugar, op. cit., p. 50-55.
82 Rudolf Grulich, op. cit., p. 11.
80
81

136

The I m pa ct o f t he Ot t o m a n G o v er ni ng A tt i t udes o n B a l ka n Chr i st i a ns

Islamization of Christians that it sometimes continued to levy ispence from
renegade Christians. The fact is attested by several Ottoman censors”.83
The mass conversion of the Albanians and the Bosnians was thoroughly
analysed by historians, without arriving at a universally accepted result. The
majority consider that today’s Bosnian Muslims originate from the conversion to
Islam of the numerous Slavic populations, of the heretical Bogomilic faith (persecuted
by Hungary before the Ottoman conquest).84 Still, analysing the Ottoman census in
Bosnia between 1520-1530, Peter Sugar observed that the Sarajevo population was
100% Muslim, while in the whole province Muslims accounted for only 46% (in
1489 they constituted 18,4% of the whole province). Given the fact that the
Bogomils especially populated Bosnia’s rural environment, Sugar concludes that:
„It might be perfectly true that with time the great majority of the Bogomils,
Paulicians, and other „heretics” turned to Islam, but it appears unlikely that they
were the spearheads of conversion”.85
Regarding Albania, Edwin Jacques considered that the majority of those that
converted did so out of economical reason (in order to be exempted from some
taxes), thus wishing to escape the economic and fiscal discrimination (especially
during the 18th Century). On the other hand, the same historian also drew attention
to the „decadent character” of Albanian Christendom (imposed on the population
in two foreign languages: Greek in the South and Latin in the North). Referring to
the material interests for the conversion to Islam of the Albanians, the following
quote is especially significant:
„Albanians always, so now, before the two alternatives of material interest
and religious affairs, always prefer the former… Religion, Mohammedanism, as
well Christianity, has not rooted itself in the hearts of Albanians deeply enough so
that for religious reasons he will spurn material interests. The religious conviction
of the Albanians has been and is more a means than an end. The change of religion
up until our day was not taken place because of inner convictions. The reasons
must be sought elsewhere. Only the blind cannot see them. Archbishop Fan Noli
has perfectly analysed the psychology of our nation when he said that in Albania
we have „four different religions which have not taken root in the hearth of a
pagan people”.86
Peter Sugar also drew attention to the fact that in its greatest part, „the
conversion of the Albanians is also a seventeenth century phenomenon; earlier
even the majority of the timarli were Christians. Thus, these earlier conversions
must have been „voluntary”.87
At the same time, Sugar pointed out to the popular religiousness existent in
the Balkans, both in the ranks of Christians and Muslims:
„According to anthropological and sociological studies among both the
Greek and Slavic Orthodox in the Balkans, a phenomenon paralleling that
Nicoară Beldiceanu, op. cit., p. 118-119.
Stanford J. Shaw, op. cit., p. 55.
85 P. F. Sugar, op. cit., p. 54.
86 Edwin E. Jacques, op. cit, p. 235.
87 P. F. Sugar, op. cit., p. 52.
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discussed in connection with Islam existed. Here, too, a lack of thorough religious
training, the resulting misunderstanding of basic dogmas, the survival of pagan
rites connected with fertility, health, etc., in an environment that did not change
with the acceptance of Christianity, the willingness of the clergy to accommodate
their flocks, the great division between higher and lower clergy, and the discontent
with authorities who were closely identified with the „established” church led to
the inclusion of enough pagan rites, customs, superstitions, and beliefs to create a
folk culture and religion whose remnants are still observable in the folk customs of
today`s Balkan people.
Many of these rites and beliefs were universal. People everywhere were
interested in rain, at the right time of the year, in fertility, and in other factors basic
to primitive rural live and were continually seeking to ensure that everything
would go right by creating spirits, demons etc., who if handled properly would
behave in a manner favourable to those who depended on their good will. If one
keeps in mind that the customs connected with these basic beliefs, fears and habits
were only in part Turkish or Islamic, and remembers that part was learned from
the Greek inhabitants of Asia Minor during the long centuries of frontier life, the
similarities between certain aspects of folk religion as practiced by the Muslims
and Christians will not come as a surprise”.88
Of course, Sugar admits that „the Christians had certain rituals and beliefs
that the Muslims did not - or rather were not supposed to - have. Among these the
belief in saints, the use of icons, and baptism were the most important”.89
But in the plane of the inter-human relationships there were interesting
interferences taking place between Christian and Muslim customs. Rites of the
Balkan Islamic population enveloped Christian practices like the Baptisement or
the cult of saints. Muslim peregrines prayed at orthodox monasteries, kissing the
holy relics of the saints. Also, some Christians participated in popular Muslim
processions.90 The documents point out to the fact that the Muslims from Northern
Albania employed Catholic priests to baptize their children, they wed in Christian
churches and buried themselves according to the Christian ceremonials. This
confessional tolerance (or indifference or even promiscuity of faith?) was typical
for the whole region, because there were cases even in the Catholic Ragusa (today
Dubrovnik) of Catholic burials performed by Orthodox priests.91 The phenomenon
of the bektaşism is also a special one, „this interesting result of the fusion of ChristianMuslim ideas and beliefs” that promoted „the brotherhood among people, regardless
of religion, race and condition, the cult of the Christian saints and of the Virgin”.92
These examples lead us to the issue of the cripto-christians. Their existence is
attested even since the beginning of the Ottoman emirate:
„The first well attested mention of Crypto-Christianity in lands under
Ibidem, p. 52, 54.
Ibidem, p. 52-53.
90 Jean W. Sedlar, op. cit., p. 190.
91 Heinrich Felix Schmid, „Konfession und Nationalität in Südosteuropa”, în Österreichische Osthefte,
5, 1963, p. 103.
92 M. Maxim, op. cit., p. 179 and notes 65-66 from p. 191.
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Ottoman domination dates from 1338, eight years after the fall of Nicaea in Anatolia.
In that year the Christian inhabitants of Nicaea, who had embraced Islam but had
later repented, appealed to the Patriarch of Constantinople, John XIV, asking him
weather the Church would be willing to receive them back in its fold and save their
souls. The Patriarch replied that the Church would accept them if they manifested
their repentance publicly and suffered the consequences, in which case it would
even number them among its martyrs. As for those who, for fear of punishment,
dared not profess their Christian faith publicly but only in secret, the Church
would still save them if they strove to keep, as far as possible, the commandments
of God. The enemies then could be masters of the Christians but not of their souls”.93
Stavro Skendi’s study also presents many other testimonials on criptoChristiandom in Crete, Cyprus, Greece and the other Balkan states, insisting on the
model of religiousness and on the causes of this phenomenon:
„What beliefs and rites did the Crypto-Christians of Cyprus preserve? They
were almost the same for both those who came from Catholicism and from
Orthodoxy. They baptized and confirmed their children before the Muslim circumcision.
In addition to the Moslem name, they gave them a secret Christian name. They
fasted, and communion was administrated to them. They were married according
to both the Moslem and the Christian rite; as a rule, a Moslem bridegroom was
requested to become a Crypto-Christian and undergo baptism. They visited the
mosque and the church. On the deathbed they received the consolations of the
Christian religion and then rested in a Moslem cemetery”.94
Edwin Jacques mentioned the fact that the church authorities, both orthodox
and catholic, were conscious of the existence of the cripto-christians. Sometimes the
official church attitude was tolerated, at other times it wasn’t. In the South of
Albania (with an orthodox population) the religious conscience seemed to be
especially lax, as the wife of the British ambassador to Istanbul affirmed in 1717:
„These people, living between Christians and Mahommetans and not being
skilled in controversy declare that they are utterly unable to judge which religion is
best, but, to be certain of not entirely rejecting the truth, they very prudently follow
both. They go to the mosque on Fridays and to the church on Sundays, saying for
their excuse that at the day of judgment they are sure of the protection of the true
prophet; but which that is they are not able to determine in this world”.95
The situation was, however, different in the North of Albania, which was
inhabited by Catholics.
„There the secret Christians or laramani attended church only when they
dared. They secretly asked the priests to hear their confession and grant them
Communion. The archbishops of Uskup yielding to circumstances allowed the
priests to administer the Sacraments to these occult Christians and to extend to
them spiritual succour. This accommodation continued until 1703, when the
Albanian Pope Clement XI, ruling from 1700-1721, took a different approach. He
Stavro Skendi, „Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans”, în Slavic Review, an.
XXVI, 1967, nr. 2, p. 228.
94 Ibidem, p. 230.
95 Edwin Jacques, op. cit., p. 228.
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sent the Archbishop of Antivari (later Tivar, now Bar) on a pastoral visit
throughout the Albanian communities, then received his report of the destroyed
churches and desecrated shrines. To discourage further conversions to Islam, the
Pope called the second council of Albanian bishops presided over by the
Archbishop of Antivari. There it was decided that Communion must be refused to
those Christians who, while preserving in hearth the religion of Christ, yet failed in
its outward confession by following the customs of the Turks and receiving
Muslim names. A later encyclical of Benedict XIV dated 1 August 1754 confirmed
these decision. It forbade archbishops, bishops, priests and Albanian missionaries
to permit Catholics to take Muslim names, whatever to escape the payment of
taxes, or for any other reasons”.96
Instead of a Conclusion
From those presented up to this point, one can ascertain that the situation of
the Christian population in the Balkans was not impossible under the Ottoman
rule. The different ethnicities cohabited in peace in the beginning, being defended
by a state organism that guaranteed peace and good order. In its golden époque,
the Ottoman Empire ceased to be a Turkish state. Based on an interesting political
system, it was a multi-ethnic and pluri-confessional state, with a high degree of
tolerance, based however, on the Islamic state doctrine, one that constituted the
bond needed for keeping the system united.
The question that one would ask then is how the situation of the modern
époque manifested, characterized by conflicts and massacres between the Balkan
peoples. The problem is highly important. In the Western press, the Balkan area
was often described as being Europe’s gunpowder keg. The Bosnian and Kosovar
crisis stem their origins precisely in the centuries of Ottoman decline, which started
much earlier in the Balkans than in the provinces of the Near Orient.
Paradoxically, one of the motives of the decay of the Ottoman society results
from that system of Ottoman dignitaries originated from the Christian Balkan
environment. Once the devşirme came into power, the sultans did not dispose of the
possibility to oppose the renegades and the Turkish aristocrats one against
another. More than that, Iorga considered that the decline which the Ottoman
Empire knew had its origins in „the seeds that the renegades had planted, from the
old Christian moral environment: the Greek intrigue, the Serbian betrayal, the
Bulgarian avidity, the Albanian stubbornness”.97 It is not a surprise that the
perversion of the religious conscience also led to economical corruption.
The system of organization of the Ottoman state was perverted. Bribery
became a state policy, the consequence being the general weakness of the state. The
circle of equity ruptured. The central power could not maintain order and legality.
The janissary army started to obey the central orders less and less, thus at the
margins of the empire the authority of the sultan diminished. Local village
autonomy stopped being respected. Many peasants deserted their villages and
joined the shepherds that roamed the mountains, grouping together in bands of
96
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outlaws, feared even by the Ottoman army. The central power tried to use these
groups of outlaws, colonizing them in villages (especially in Bulgaria) and offering
them a special juridical situation. However, other groups of outlaws kept their
independence, united, forming true nomadic tribal unions (especially in Serbia,
Bosnia and Albania). The mountainous geographic environment accentuated their
character, fighting capacity and unconditional allegiance to the group leader. The
blood brotherhoods and cross brotherhoods gained a special role in organizing
these tribal societies. At the same time, a historical mythology was built, with
national heroes. For the Serbian people, the Battle of Kosovo Polje of 1389 played
an overwhelming role, the central element being not the defeat of the Turks but the
success of the Serbian soldier in killing sultan Murad I. The repetition of this act of
vengeance became a goal for all the Serbian fighters. Just the same, the figure of
Skanderbeg obtained a central role in Albanian mythology. More so, after 1750, the
Albanians almost managed to constitute independent political formations, under
the form of the paşas of Skoder and Ianina. These almost became states within a
state (resembling the deys of the Near Orient and Northern Africa), refusing to
obey the sultan and even entertaining diplomatic relations with the foreign
powers. They were reconquered by the sultan’s army only in 1822 (Ianina) and
1831 (Skoder). Thus, in the Balkan Peninsula appeared two types of societies. The
mountainous zones of Bosnia, Hertzegovina, Montenegro and Western Serbia,
from the Pind Mountains and from Northern and Central Albania constituted a
„patriarchal cultural zone” (ruralized, with tribal unions), while Central and Southern
Macedonia98. The inhabitants of the patriarchal cultural zone were characterized by
their disposition towards fighting, disobedience, perfidy, cunning, creativity and
appetite for knowledge. Thus, in the West of the Balkan Peninsula, through the
ever greater development of the cult of national heroes, the premises of the formation
of the „modern” nations were created.99
Parallel to these processes, the intervention of the European powers took
place, especially that of Austrians and Russians. During the Austrian-Turkish wars
from the 17th-18th centuries, the Habsburgs invited a great number of Serbs to
colonize territories in Croatia and Southern Hungary (Voievodina). This movement of
population led to a modification of the demographic structure, both in Kosovo
(where the Albanians remained a majority - the Ipek Patriarchate was disbanded)
as in the Banat, Croatia and southern Hungary. This way, the basis was laid for a
future ethnic confrontation in Croatia. In that which regards Russia, the first
important interference in Balkan politics took place in 1774, when, after a RussianAustrian-Turkish War (1768-1774), the Tzarine Ecaterina II obtained, through the
Kuciuk-Kainargi peace treaty, the right of protectorate over the Orthodox Christians
of the Ottoman Empire. From this year onward, the history of the Balkan peoples is
closely linked to the Austrian and Russian imperial policies.

Emanuel Turczynski, Konfession und Nation. Zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen
Nationsbildung, Düsseldorf, 1976, p. 32, note 114.
99 H. Michael Miedling, Patriarhalische Mentalität als Hindernis für die staatliche und gesellschaftliche
Modernisierung in Serbien im 19. Jahrhundert, în SOF, an. L, 1991, p. 169, note 20.
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THE TURKISH CULTURAL HERIT AGE
IN T HE BALKANS (SOME LINGUISTIC AND SOCIO CULTURAL ASPECTS OF THE T URKISH C ULTURAL
HERIT AGE IN ALBANIA AND DOBRUDJA
IN T HE OTTOMAN PERIOD)

Xhemile ABDIU, Spartak KADIU
Abstract: As is known, after the conquest of Istanbul in 1453, the Balkan Peninsula has become
the most important focus for the Ottomans. Almost all of the historical developments and changes in the
administration of the Ottomans during the period of Ottoman Empire in the Balkans led to a lot of changes
and interactions in the culture, education, language, and traditions of the people of this region. In the
Balkan Peninsula the Ottomans built many mosques, tombs, bridges, caravanserais, baths and architectural
works. In the Balkan countries they spread several crafts. They brought with themselves new concepts in
different areas of the living style. They developed the trade and the economy in these countries. Turkish
language influenced all the Balkan languages and like some linguists say, become a superstratum. After
accepting the Islam, the Balkan countries have adapted to the principles of this new religion.
When the Ottomans came in the Balkans they were placed in cities and villages. They set up their
family and showed the effort to preserve their language, their literature and their traditions and customs. In
the areas where the Ottomans settled it seems to exist a rich heritage that includes many aspects of social
life. Ottomans spread the language and traditions of their culture.
In this paper we will focus on some common linguistic and socio-cultural aspects of Turkish
cultural heritage in Albania and Dobrudja in the Ottoman period.

It is not easy to discuss about certain linguistic and social cultural aspects of
the Turkish culture which has been nested in the Balkans since the times of the
Ottoman Empire. This, first of all because this culture became part of the history of
the Balkans’ nations for a relatively long time, which comprises also the respective
histories of the Balkans’ nations during the period of the Ottoman Empire. Second,
because this culture lived together with the culture of the countries of the Balkans,
thus creating a colorful model of the co-existence of cultures in this region by
maintaining untouched the particularities of each country. It is noteworthy to
remember that the Osman Empire brought a new religion in the Balkans.
The story of the Albanian people offers an almost unique model regarding
the characteristics of its religious composition in the stram of centuries. A relatively
small nation is distinguished from other nations in the region not only by the
precocious existence in its lands, but also by the diversity of religions within one
national identity.1
1

Duka Ferit, Shekujt osmanë në hapësirën shqiptare (studime dhe dokumente), Tiranë, 2009, p. 41.
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Important changes happened in the religious structure of the population
after the establishment of the Ottoman rule in Albania. Along with the existing
Christian religion, the Islamic religion started to spread, as the official religion of
the empire. The first to embrace this new religion were those from the nobility of
the country, who used something like this to be integrated in various offices in the
Ottoman military class.
While starting from the last decades for the 15th century and on, Islam started
its expansion in the wide groups of the Albanian population. First of all, the Islamic
religion penetrated in the population of the Albanian cities and then, during the 17th
century, also amongst the population in the villages. This is related to the important
political and social - economic role that the cities gained during the Ottoman rule.
The wide penetration of the Islamic religion amongst the Albanian
population, happened initially in the cities. Upon complete setting of the Ottoman
rule, the Albanian cities started functioning as administrative, economic and
cultural centers of the new political system. In accordance with their economic and
social role, they gathered not only most of the military and administrative Ottoman
personnel, but also the Islamic clergy and the cult institutions.2
The data given from the documentation of the Ottomans show that, during
the second half of the 16th century, a considerable percentage of the population in
Albanian towns had shifted from Christianism to Islam. In some cities such as
Berat, Shkodër, etc., the level of the islamization of the population reached relatively
high percentages (often more than 50 %). Upon the massive penetration of the
Islam also in rural areas of Albania, by mid 18th century, around 70% of the Albanian
population was Islamic. Since this time, the religious structure of the Albanian
people remained mostly unchanged.3
The same did not occur for the expansion of the new religion in Romania. It
is generally known that the Romanian principalities came under Ottoman
suzerainty once they agreed to pay harach. The institution of harach is older than
Islam. It took its classical form under Muslim law, before being adopted by the
Ottoman political and juridical system. From the very beginning, the need to create
an economic basis for the policy of Islamist expansion and reinforcement led to the
creation of an institution called fi (also fay or fey), which administered the Islamic
community’s public revenues deriving from non-Muslim residents, of which the
harach and the djizia were the most important.4
The djizia was an individual head tax, analogous to the Western capitatio. At
some level, the imposition of the harach upon the Byzantines in the early days of
Islam and, later, upon such sovereign European states as Venice and the Habsburg
Empire, is evidence of the Ottomans’ wish to impose the superiority and, not least,
the domination of the Islamic state. At another level, they used it to demarcate the
territories under their authority. In other words, it was a pragmatic application of
the juridical principles formulated by Muslim lawyers about the Islamic community’s

Ibidem, p. 378.
Ibidem, p. 379.
4 T. Gemil, Romanians and Ottomans in the XIVth - XVIth Centuries, Bucharest, 2009, p. 23-24.
2
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rapport with non-Muslim.5
Many cities of the Balkans became centers of the development of the Ottoman
Empire. The main Albanian cities such as Elbasan, Berat, Prizren, Shkodra and
Vuçiterna became centers of the main holders of the Ottoman provincial power
such as the sanxhakbej-s, allajbej-s, kadi-s, etc. Other smaller villages became
centers of the kaza-s or nahij-s. The main branches of economic activity in cities,
craftsmanship and trade, started modeling their development as per the needs of
the army and those of the officials of the Ottoman administration, both in the
centers and in the provinces. In such circumstances, the beginning of the economic
and social reinstatement of the Albanian cities by the end of the 15th and the early
16th centuries coincides with the time and the first steps of the wide Islamic
penetration amongst the population of the cities. While for many cities the start of
this process dates in the twenties and thirties of the 16th century, for some others it
appears that the religion started to spread from the Islamized higher classes of
former Christian belief towards the mass of the Christian population of the cities,
at least from around the eighties of the 15th century. According to historic sources,
there were no registered Muslim families in the cities of Vlora, Gjirokastra and
Berat, in the early years of the 16th century. While in 1485, there were 26 such
families in the city of Shkodra.
The turning of the Albanian population into the Islamic religion was pursued
in two ways. It happened first, through the turning into Islamic of the population
residing in the cities, and second through the demographic movement of the
population of the villages towards the cities. The clearest example of the increase of
the population in the cities with groups of people of Islamic religion coming from
the villages, thus of the progress of the spreading of the Islamic religion in the
Albanian cities, is given by the cities of Berat and Elbasan.6
Islam did not spread in Albania only in its main version - the Sunni, but also
in few other sects (tarikat-s) such as the Bektashism, Halvetism, Rufaism, etc.
Bektashism gained considerable popularity and extension in the Albanian lands.
Differently from the Islamic tradition, the Bektashi-s developed their religious
literature in Turkish instead of Farsi and Arabic. The liberal and eclectic nature of
the Bektashism presented this sect as very acceptable and attractive for the
environment in the Balkans and particularly for the Albanian environment, where
the Christian religion existed together with powerful elements of the pagan
heritage from the pre - Christian period. The spread of the Bektashism in the
Albanian lands became one of the main aspects of the process of turning people
towards Islam, accompanying such process from its start. The Bektashi tradition
seems to have started very early in Albania (beginning of 15th - end of 16th
centuries), but the historical sources known up to now, record its traces since the
second half of the 17th century. According to data obtained from the descriptions of
the Turkish geographer Evlija Çelebiu, there were several holy places for the
dervish-s in some Albanian cities, tyrbe-s, teqe-s (masjids), etc for e.g. in Kruja.7
Ibidem, p. 23-26.
F. Duka, op. cit., p. 44-45.
7 Ibidem, p. 50-51.
5
6
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This new culture and this new religion which was set in the Balkans during
the period of the Ottoman Empire, brought with it new concepts, which created the
basis for introduction of words from other languages. As it is known, there exists a
common corpus in the Balkans, composed of around 846 words, most of which are
part of the active use of the languages of the Balkans, both in Albanian and Romanian.
These words are related to religious concepts, concepts related to house furniture,
to various ways of cooking and dishes, as well as to the characteristics of the
person. These words did not damage the languages of the Balkans, despite of the
long Ottoman invasion. Based on various opinions from various linguists who
have studied on the words introduced from Turkish in the Balkans, these introduced
words contain in themselves around 317 clear arabisms (Arabic routes), 189 clear
persisms (Farsi routes) and 340 clear turkisms (Turkish routes).8 The most part of
the common corpus of the Balkans is composed of persisms and arabisms, which
have entered these languages from Turkish. From this corpus, there are around 160
words in the Albanian, Romanian, as well as in the Bulgarian, Serbian and Greek
languages. As it is known, according to professor Çabej, the words introduced
from Turkish belong to three time periods: from 10th - 14th centuries, from 15th - 16th
centuries and from 17th - 19th centuries. The first period has fewer introductions.9
According to Istvan Schütz, words such as katund - also found in Bulgarian,
Romanian and Serbo - Croatian, as well as the word dushman or the topoyms such
as Koman, Comana, Comaneşti, Comarnic in Romania today, the village of Kumane in
Vojvodina, the village of Kumanica in the Valley of Maravica, as well as the town of
Kumanovo in Macedonia, all originate from the process of expansion of the Turkish
cavalry throughout the Balkans.10 While the words introduced in the second period
are more numerous. Then, especially the third period is noted for more words
introduced as well as for the development of literature with Arabic letters. This
was known in the Albanian literature as the literature of the ‘bejtexhi-s’ (comic
instant poets). Albanian language has borrowed more than 4000 words, from
which more than 1400 have been included in the Dictionary of the Albanian
Language. Meanwhile, in the Dictionary of the Oriental Words of Tahir Dizdari,
there are 4406 direct introductions from Turkish; he emphasizes there also the
lexical meaning as well as the phonetic alterations of these words.
As known from the lexicological studies, the Romanian language has borrowed
around 3000 words out of which 1700 are of daily use. M. Guboğuz worked for
their exact determination in his work “Romanya Türkolojisi ve Rumen dilinde
Türk sözleri hakkında bazı araştırmalar”, Ankara, 1968. Later on, the linguist of
Turkish origin, Kerim Altay, in the four dictionaries of Romanian that he prepared,
notes that the group of words used daily may reach up to 2000 words. This conclusion
gives also the essence of his work. “Rumencedeki Türkçe kelimeler” (Ankara, 1995).11
Amongst the words of the common Balkan group which are found in the
Albanian and the Romanian language are also adet, at, bajrak, baklava, beqar, bereket,
L. Latifi, Mbi huazimet turke në gjuhën shqipe krahasuar me gjuhët e tjera të Ballkanit I, Tiranë, 2006, p. 28-30.
E. Çabej, Për një shtresim kronologjik te huazimeve turke të shqipes, Studime Filologjike 4, Tiranë, 1975.
10 L. Latifi, op. cit., p. 19.
11 Ibidem, p. 26 (A. Kerim, Romencedeki Türkçe kelimeler, Ankara, 1995).
8
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bostan, çadër, çarçaf, çorap, dollap, fixhan, haraç, hyzmeqar, kallaj, kajsi, konak, kurban,
kusur, limon, liman, merxhan, odë, legen, pehlivan, qilim, peshqesh, qira, sahan, sokak, tas,
tavan, tepsi, vezir, xhami, zor, zymbyl etc.
Some other examples from Romanian language are ascherliu and ascher <
asker, arzai < arzu, bacan, bacal < bakkal, elec < yelek, boia < boya, otuzbir < otuzbir bir kart
oyunu, ghela < tavla oyundaki gele, baş < baş (Buescu, 1962).
In addition to the words which have been introduced, there are also many
phraseological expressions which we find both in Romanian and Albanian, as well
as in other languages in the Balkans. Thus, in Romanian, the expression adam
babadam and its shortened form babadam comes from the Turkish expression Adem
babadan and is used meaning “always, since the times of Adam”.
During the 18th century, the written creativity in Albanian, using an Arab
alphabet, knew an era of particular development (as already mentioned above,
known as the ‘literature of the bejtexhi-s’). The representatives of such stream as
for e.g. Nezim Frakulla and Sulejman Naibi (from Berat), as well as Hasan Zyko
Kamberi (from Kolonja) etc., used to write their poetries according to oriental models.
The different genres of the Turkish folkloric literature and, to a lesser extent,
of the Arab and Persian literature, have been preserved until recent by being
inherited generation after generation in their original form or with minor alterations.
Most of them become original to and owned by the people in the Balkans, here
including Greeks, Bulgarians, Serbs, Albanians, Montenegrins, Bosnians, Romanians,
Hungarians, Pomaks, Torbeshs, etc. They immediately accepted Islam as presented
by the Turks and started creating their genres in literature during the period of the
Ottoman rule. Idioms, proverbs, riddles, folkloric songs, anecdotes, tales and
stories can be mentioned amongst the main folkloric oral creations.
In the written folkloric literature, it is worthy to mention the following
examples of the syllable meter such as “koşma”, “varsağı”, “semai”, “ilahı”,
“nefes”(hymns of the Bektashi sect), epic poems, and folk songs. In prose, we note
the examples of the divan like “selis”, “semai”, “kalenderi”, “maumma, “satranç”
etc. Some folkloric poets named as “aşık” were also characteristic for this time.
The Anecdotes of Nastradin Hoxha are as diverse as those in other Muslim
countries. Books with these anecdotes were published in Bulgaria, Romania, Bosnia
and Herzegovina, etc. The Turkish folk tales “Kerem ile Aslı”, “Tahir ve Zühre”,
“Aşık Garip”, “Köroğlu”, “Asüman ve Zevce”, “Usuli”, Envari Gülizar”, Şah u Geda”,
“Yusuf ile Züleyha” were known and were adapted in various versions created by
the natives. Their versions have been included in collections of folk poems.
Selected parts of the Turkish folkloric literature were prepared in Romania.
Here we can mention two important books of Mehmet Ali Ekrem: “Bülbül sesiDobruca Türkleri Folklorundan Seçmeler” (Folkloric songs - mani: 1981) and
“Tepegöz” (1985).
Also, there have been other Muslim populations, such as the Turks from
Crimea and the Nogej Turks, the Christian Caucasus, and the Tartars living in Eastern
Romania, who created works of folkloric literature together with the Turks. The
only works which were preserved and published in our days are those entitled:
“Boztorgay”, written by Mehmed - Nagı G. Ali, Mehmet Ablai and Nuri Vuap in
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1980 and the folk collections, such as folkloric songs, mani-s, poems, proverbs,
“aytıms”, couplets, riddles (topşamas), epic poem, stories and tales. The most well
known authors who wrote their creations in the classical school of the Osman
poetry are: in Albania: Jahja Beu of Tashlica (d. 1582), Dervish (1645), Vexhdi (16691670), Halili, Njazi, Vefki, Kamber, Bali, Tevfik, Hysni, Halimi, Hamdi, Hulusi,
Riza; In Romania: Helaki, Tariki, Zarifi.12
The branch of the classical school of Osman poetry - eastern parnas, which
expanded and flourished in Europe, was not used by a good part of the writers of
the Muslim people of Europe. The latter, wrote their works afterwards in their
mother tongue, using Arab letters, alphabet which was used at that time also by
Persians and Turks.
In the countries of the Balkans under the Osman rule, the nations which
accepted the Islam gave birth to creations in Turkish, Arabic or Farsi as well as in
their native languages, but using Arab letters. This genre of literature in the
Balkans was otherwise called alhamiado or alhamiado literature.
These authors published their works also in Romania, same as in Greece,
Macedonia and Southern Serbia. Such works were published in newspapers and
other periodic publications in Turkish language or were preserved as manuscripts.
The most important newspapers and periodic publications were: “Enva-yı Hürriyet”,
“İttifak”, “Rumeli”, “Dobruca”, “Tunca”, “Romanya”, “Halk Sesi”, “Hüsün ve Şür”,
“Sada-yı Millet”, etc. 13
As already said, the Turks brought a new culture and a new way of living
which appeared in the cities of the Balkans. This was seen in the architecture of
some cities which became then centers of the Ottoman Empire. In Albania, cities
which have these characteristics of the Ottoman Empire period are Shkodra, Kruja,
Elbasan, Berat, Gjirokastra, etc. While in Romania, one of the regions in which we
find traces of the Ottoman Empire is Dobruxha.
According to various historians describing Albanian lands, the register of
the Albanian ‘sanxhak’ (district) held in years 1431 - 1432 is the first Ottoman
document where there are notes offering data and information on the town of
Gjirokastra. These documents are very important for the Albanological studies
focusing on the 15th century. They were discovered and published for the first time
by the worldwide known Turkish osmanolog (researcher of the Ottoman Empire
issues), Professor Halil Inalcik, in 1954. The Ottoman register of years 1431 - 1432
has recorded all the Albanian lands from Konispol to Kruja, lands in which the
Albanian ‘sanxhak’ was formed (Sancak-ı Arvanid, Sancak-ı Arbanija). This was
the first administrative unit created by the Turks in the invaded lands in Albania
and one of the first of its type in the European part of the Ottoman Empire. This
sanxhak included a number of vilajet-s such as Gjirokastra, Këlcyra, Kanina, Berati,
Kruja etc. and nahij-s such as Himara. 14
Another source of information are the Ottoman registers for the tracking of
land and population (Tapu Tahrir Defterleri) which contain data of particular interest
Historia e shtetit, shoqërisë dhe qytetërimit osman, AIITC, Tiranë, 2009 (IRCICA, 2001).
Ibidem.
14 F. Duka, op. cit., p. 224.
12
13
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regarding the demographic and social - economic situation of the Albanian towns
in the Ottoman period.
The city of Berat represents particular interest for the Ottoman period of the
16th-18th centuries, same as the town of Gjirokastra, points of particularly strategic
importance (East - West and North - South crossroads in the south of Albania). This
town is the center of the first and largest administrative unit created in the Albanian
lands at the beginning of the Ottoman era, as the Albanian sanxhak (Sancak-ı
Arvanid ose Arbanid).15
The architecture of construction of mosques and surrounding premises left
its traces in the architecture and urban planning of many Albanian cities during the
16th-18th centuries. The important changes in the economic and political life, as well
as in the demographic and confessional structure of the towns, such as for e.g.
Berat, in the 17th century, determined also the new characteristics in the expansion
and urban composition of the cities during the period in question.
One of the towns which is distinguished for the main characteristics of its
urban structure is Berat. Beginning from the 17th century, one of its characteristics
is the development of the Islamic - oriental formations as an important component
of the urban ensemble of that period.
The historians who studied the town of Berat tell that the creation and
expansions of the new “mëhalla-s” (neighbourhoods) as a result of the increasing
Islamic expansion of the population in cities, would give a new look to the urban
view of the town. (A rapid retrospective view in the recent pre - history of such changes
allows us to affirm that by the end of the 16th century, the Muslim ‘mëhalla’s’ were still an
unknown phenomena for the town of Berat.).16
An important element of the urban structure of the various towns and of
Berat in particular in the 17th-18th centuries, were the Islamic cult buildings such as
mosques, mesxhid-s (small mosques without minaret), medrese-s, teqe-s, zafije-s
(small teqe-s), etc. Starting from the second part of the 17th century, the Islamic
constructions influenced the view of the town and further on, influenced its urban
organization.
According to the explanations of Evlja Çelebiu, in 1670, there were 30 Muslim
sanctuaries in the town of Berat. The most important was the one belonging to the
entire community of Muslim believers, known as the Mosque of Sultan Bajazit
Veliu (otherwise called the Little Mosque)17. The Lead Mosque in the 15th-16th
centuries represents in Berat the first small monumental mosque, characteristic for
the Balkan countries, with a spherical dome and with a portico at the entrance,
different from the mosques built in Berat until then. The Mosque of Hysen Pasha is
presented in this way by Evlija Çelebiu: “it is a mosque with a six side minaret, elegant
and beautiful, with beautiful cubes, all in blue, under a roof of deep red tiles. It is a mosque
of an astonishing view, elegant, beautiful, incomparable to anything else as for its
architectonic look, a shining mosque, which provides relaxation.”18
Ibidem, p. 247-248.
Ibidem, p. 334-335.
17 Evlija Çelebi, p. 694.
18 Ibidem, F. Duka, op. cit., p. 344-345.
15
16
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Besides the mosques, other monumental Ottoman-like works were built.
One of them was the construction of madrasahs (daru’l ulum-ı taleban). According
to the registrations in the historical documents there were 5 madrasahs in Berat in
1670. The most important of them were the Sultan Zguro madrasah and the Bajazit
Veli madrasah built near the mosques with the same name. In the last decades of
the 17th century the biggest madrasah, the Sali Bey madrasah was built near the
Huseyin Pasha mosque in the Murat Çelebi neighborhood in the town of Berat.
None of them has withstood the time.19
Other elements of the mosque architecture were the charity institutions called
the imarete. Therefore, in the 18th century three imarete were also built in Berat.
Other interesting cultural elements of the 17th-18th centuries architecture and
urban planning were the dwelling places of the citizens. In towns like Berat, in the
second half of the 17th century the sarayes of the pashas (mansions) and those of the
upper class citizens (civil servants) were known for their magnificence and charm.20
The urban houses of the 17th-18th centuries in Berat were conspicuous for their
great typological diversity and variety of compositional solutions matching the
characteristics of social stratification and landscape of the territory the town lied on.21
Taking into account the criterion of the layout and volume composition,
researchers have classified the urban houses of Berat into three groups: the first
group includes the porch houses (çardak); the second group includes the closed
semi-story or one-story-houses; and the third group includes the houses reconstructed
by the middle of the 19th century.22
Of course, the classification in question was done based on the legacy of old building,
which is linked a bit with the ies. However, since many elements of the urban houses,
despite having undergone modifications over time, are transmitted from century to
century, it was possible to analyze and draw important conclusions about the features and
specifications of the 17th-18th centuries houses in Berat thanks to fund inherited from the
19th century onward. Therein lays the importance of the study of the eminent historian of
architecture, Emin Riza, on the urban houses of Berat.23
The porch houses (çardak) were widely spread in Berat, starting from at
least the second half of the 17th century. The porch (çardak) as an integral part of
the housing architecture was extended not only in the town, but also in the villages
around in the 17th century. The documented records indicate that the porch (çardak) as
the main compositional unit of this type of house in Berat is present not only in the
two-storey-buildings (fevkani), but also in bungalows (tahtani), which are slightly
raised on the porch (çardak) side.24
Besides the porch (çardak) the fire house was also important. It functioned
as a cooking and food preparation area. Houses were equipped with halls (hayat),

Ibidem, p. 350-351.
Ibidem, p. 358-359.
21 A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Historia dhe Arkitektura, Bozbora Nuray, Shqipëria dhe nacionalizmi
shqiptar në Perandorinë Osmane. Tiranë, 2002, p. 98.
22 E. Riza, mentioned above, p. 11; see also A. Bace, A. Meksi, E. Riza, op. cit., p. 99.
23 E. Riza, mentioned above, p. 359.
24 F. Duka, op. cit., p. 362.
19
20
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too. The halls (hayat) were covered and they connected the courtyard with the
house. The courtyard (avllija) took an important place, too. In a document of 1688 a
bungalow with an Elbasan-like roof in the Kara Ali Bey neighborhood is
mentioned. This is a significant indicator of the links and common interactions
between the two important economic and cultural centers of the time such as Berat
and Elbasan. The urban physiognomy is completed with the communal works
such as the hamams, the taps, the wells, the guesthouses, etc.25
Some interesting monuments conspicuous in the architecture of the 17th-18th
century Berat were the two clock towers, one located in the town bazaar (çarshi)
and the other in the Murat Çelibi neighborhood.
In other Albanian towns there are castles, mosques, madrasahs, bridges,
hamams and many shrines (tyrbe) that indicate traces of the Turkish culture in
Albania and the Balkan region at large.
Another important influence on Albanian and Romanian culture is Turkish
culinary. Many traditional foods from Turkish culinary like deserts baklava or other
dishes with meet or the byrek have been cooked in all Balkan Countries during
centuries.
The Turkish culture is a culture that overlapped with the Balkan cultures,
withstood time and did not violate the cultural, historical and social authenticity of
the Balkan countries.

25

Ibidem, p. 365-366.
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INFORMAŢII PRIVIND ATRIBUŢIILE
CADIILOR DIN DOBROGE A
(secolele X VI-XIX)

Gabriel-Felician CROITORU
Abstract: Dobrudja represented one of the most important Ottoman possessions, displaying
important political, military and administrative connotations. After its conquest, during the first half of the
fifteenth century, Dobrudja was fully absorbed into the Ottoman State’s system, on all accounts, including
the administrative structure. Thus, here as much as throughout the empire, there were some
positions/offices (the most important being the Kadis), that had definite duties, necessary for the proper
functioning of the Ottoman State.
Kadis had numerous religious, judiciary and administrative duties. Known as “the eyes and hands
of the central government in the territories”, Kadis carried out their parts as Muslim judges, public notaries,
and “registrars of births, marriages and deaths”, while being also the ones to initiate and supervise the
registration and redistribution of the state’s assets procedures. Far more throughout the entire territory of
the Empire, Kadis were those that brought into effect the religious law (şerî’a) and the sultanate law
(kanun), namely the two components of the Ottoman administrative law, which also formed the Ottoman
Criminal Code.
The activity of the main Kadis in Dobrudja (as well as of those in Silistra, Babadag, Macin or
Isaccea) was strongly connected to the central authority of the High Porte, its major task being the achievement
of a well balanced state of affairs in the territories and protecting the state’s interests.

Din punct de vedere al structurilor instituționale administrative, statul otoman
a fost fondat pe baze multiple. În primul rând, otomanii au moştenit structurile
inițiate de turcii selgiucizi din Asia Mică şi de emiratele care le-au urmat. Ulterior,
pe măsura cuceririi teritoriilor bizantine, sârbe şi bulgare, care aveau tradiții juridice
diferite de otomani, aceştia au preluat o serie de elemente de drept cutumiar sau de
drept vechi al popoarelor balcanice, obligându-i, totodată, pe sultanii otomani să
fie foarte pragmatici, şi să facă o serie de concesii1.
Baza juridică inițială a statului otoman a avut ca reper două elemente
importante: legea musulmană (şerî’a)2 şi cutumele juridice ale populațiilor anexate.
Robert Mantran (coord.), Istoria Imperiului Otoman, Editura All, Bucureşti, 2001, p. 103.
Cuvântul arab shari’a (în turceşte şeriat), care la origine avea o semnificație profană („drumul”
cămilelor spre apă), va ajunge să desemneze în teologia musulmană „calea” poruncită de Allah, prin
urmarea căreia oamenii îşi puteau obține mântuirea. În dogma musulmană, Muhammad, ca „trimis
al lui Allah”, a fost cel care a făcut cunoscută oamenilor voința divină şi a transpus-o într-un cod de
comportare, numit şeriat. În teologia musulmană, şeriat-ul nu era identificat cu religia. Diferențierea
pornea de la premisa că toți profeții au propovăduit aceeaşi credință religioasă, dar fiecăruia îi
corespundeau anumite legi şi ordine pentru practicarea credinței şi vieții comunitare, în legătură
directă cu perioada istorică şi spațiul geografic (Viorel Panaite, Pace, război şi comerţ în Islam. Ţările
1
2
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În acest mod, sultanii au avut în vedere păstrarea neschimbată a unor tradiții
înrădăcinate în dreptul popoarelor învinse, pentru a întâmpina o opoziție cât mai
mică, dar şi asigurarea unei continuități administrative, indispensabilă unei bune
gestiuni a provinciilor, şi implicit, a statului în ansamblul său. Guvernarea otomană
se străduia să recunoască dreptul în vigoare în teritoriile cucerite de fiecare dată
când acesta se dovedea indispensabil pentru buna funcționare a statului. Spre
deosebire de dreptul bizantin, dreptul cutumiar otoman a adoptat orice lege sau
dispoziție juridică care lipsea din dreptul musulman, chiar dacă era vorba de o lege
a unei țări anexate. Prin urmare, codurile cutumiare otomane cuprind, pe lângă
practicile juridice elaborate de-a lungul secolelor şi legi emise de suverani creştini
sau musulmani3.
Pornind de la statutul de mic principat la frontierele lumii islamice, statul
otoman a cunoscut o creştere considerabilă, atingând, odată cu cea de-a doua domnie a
lui Mehmed al II-lea (1451-1481) şi cucerirea Constantinopolelui, un stadiu de
cristalizare a relațiilor sociale şi economice şi de maturizare a instituțiilor. Expansiunea
teritorială continuă - cuprinsă într-o primă fază în intervalul dintre sfârşitul secolului al
XIV-lea şi a doua jumătate a secolului al XV-lea - a contribuit şi ea, într-o mare
măsură, la accelerarea centralizării aparatului de stat otoman, crescând considerabil
autoritatea suveranului asupra supuşilor săi, odată cu înglobarea unui conglomerat
de populații de diferite origini etnice şi de diverse confesiuni religioase4.
Practic, abia odată cu domnia lui Mehmed al II-lea se poate discuta despre
un Imperiu Otoman cu adevărat instituționalizat; organizarea administrativă, în
cea mai mare parte, a împrumutat elementele multiple din sistemul bizantin, iar
păstrarea structurilor locale a asigurat statului otoman continuitatea la nivelul
populației, în ansamblul ei.
Astfel, puterea Imperiului Otoman se baza, în plan intern, pe o administrație
centralizată şi bine ierarhizată, având reprezentanți în provincii care puteau
asigura securitatea statului, a frontierelor (în cazul provinciilor de margine) şi a
populației, controlul şi bunul mers al activităților economice, precum şi al
perceperii impozitelor şi taxelor.
Sprijinul cel mai important pentru sultan în exercițiul autorității sale de
monarh a fost asigurat de o serie de instituții sociale, politice şi militare, cele mai
reprezentative fiind Marele Vizirat, Kadı’askérat (Kadı’askerlik), Defterdarat-ul şi
Nişanat-ul, acestea asigurând baza sistemului de organizare al statului otoman.
În subordinea marilor instituții ale statului otoman, se afla un aparat
administrativ de mari dimensiuni, pe măsura întinderii sale, în care îşi desfăşurau
activitatea o serie de funcționari de diferite ranguri, ale căror drepturi şi obligații
variate (atribuții concrete, cuantumul salariilor, organizarea clerului, regimul
militar, statutul comunităților religioase nemusulmane etc)5, în cea mai mare parte
Române şi dreptul otoman al popoarelor (secolele XV-XVII), Editura All, Bucureşti, 1997, p. 65).
3 Robert Mantran (coord.), Istoria Imperiului Otoman, p. 104.
4 Mustafa A. Mehmet, De certaines aspects de la societé ottomane à la lumière de la legislation (Kanunname)
du Sultan Mahomet II (1451-1481) [Câteva aspecte ale societății otomane în lumina legislației
sultanului Mehmed II (1451-1481)], în SAO, II, 1959, Meridiens Editions, Bucarest, 1960, p. 129.
5 Mustafa Mehmed, Aspecte din istoria Dobrogei sub dominaţie otomană, în Studii RdI, XVIII, nr. 5/1965,
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a lor, au fost stabilite prin kanunname-lele din timpul lui Mehmed al II-lea.
Dintre instituțiile menționate, Kadı’askérat (Kadı’askerlik)6 era principala
instituție otomană cu atribuții în domeniul justiției şi educației. Inițial a fost condus
de un singur kadı’asker, care avea în subordine toți cadiii de pe teritoriul Imperiului
Otoman. După anul 1480, complexitatea statului a determinat divizarea
kadı’askérat-ul în două: de Anatolia şi de Rumelia, iar în cadrul Divanului imperial,
kadı’asker-ii erau considerați de prim rang, imediat după viziri, având o serie de
atribuții, care aveau în vedere imprimarea caracterului religios al justiției şi
învățământului otoman7. Acest caracter s-a accentuat pe măsură ce kadı’askérat-ul a
fost subordonat unei alte instituții de cultură religioasă, şeykh ül-islam8.
Cadiul (kadı), principalul reprezentant al Kadı’askérat-ului în teritoriu, avea
atribuții de conducere în cadrul unui district (kaza), care cuprindea, de regulă, unul
sau mai multe oraşe (şehir), târguri (kasaba) şi sate mai mari (karye) sau mai mici
(ciftlic), având ca subdiviziune administrativă nahia (nahiye), cu atribuții îndeosebi
fiscale, dările fiind consemnate în registre speciale şi urmărite de cadiu9. Kaza-ua
reprezenta, de fapt, unitatea administrativă de bază a sistemului otoman, în
condițiile în care dacă beylerbey-ul sau sancakbey-ul dețineau numai atribuții
militare şi administrative, cadiul avea legătură directă cu autoritatea centrală, fără
a avea nevoie de mijlocirea celor doi10.
Trebuie menționat şi faptul că organizarea provincială otomană se baza pe
principiul contrabalansării şi neutralizării reciproce al puterilor în stat (exercitate
prin funcționari anume), menit să asigure autoritatea puterii centrale. Astfel,
beylerbey-ul, cu atribuții preponderent militare, nu putea da ordine cadiului, care
avea rosturi juridice, cu atât mai mult cu cât acesta se putea adresa direct puterii
centrale; la rândul său, defterdarul, însărcinat cu controlul finanțelor, nu putea fi
tras la răspundere de către beylerbey, ci doar de conducătorul Cancelariei financiare. În
acest mod, fiecare din dregătorii de bază ai unei structuri administrative otomane
putea acționa independent unul de celălalt, trebuind însă să fie atent la raporturile
cu ceilalți doi, iar puterea centrală reuşea să evite ca puterea militară, financiară şi
juridico-religioasă să fie concentrată în mâinile unui singur om. Astfel, sistemul
otoman era opus celui din statele din Apusul Europei, unde concentrarea întregii
puteri în mâinile unui singur om dădea naştere în provincii unor tendințe
centrifuge, ce au pus deseori în dificultate puterea centrală11.

p. 1097-1116.
6 M. Guboglu, Sultani şi mari dregători otomani, în „Hrisovul”, VII, nr. 7/1947, p. 49-136, passim. Pentru
conducătorii Kadı’askérat-ului, vezi p. 105-136.
7 M. Guboglu, M. Mustafa, Răscoalele ţărăneşti din Imperiul Otoman (1418-1420) şi bedreddinismul, în
Studii RdI, 10, nr. 1/1957, p. 13/149.
8 Mustafa A. Mehmet, De certaines aspects..., p. 135.
9 Istoria dreptului românesc, I, Editura Academiei, Bucureşti, 1980, coordonator Ioan Ceterchi, (Cap. V,
Organizare teritorial administrativă, Secțiuna a VI-a, Populaţia autohtonă în cadrul paşalâcurilor şi raialelor
turceşti), p. 320-323.
10 Tasin Gemil, Regimul timariot şi aplicarea lui în Ţinuturile Româneşti administrate de Poarta otomană,
Ovidius University Press, Constanța, 2005, p. 51-52.
11 Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2011, p.
39-40.
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Aşa cum am amintit, cea mai importantă funcție în cadrul unei kaza-le era
aceea a cadiului12, care avea însemnate atribuții religioase, judiciare şi administrative.
Fiind denumiți „ochii şi mâinile guvernului central în provincii”13, cadiii aveau rolul
de primar, judecător musulman, notar şi „ofițer al stării civile”, fiind, totodată, şi
persoana care declanşa şi supraveghea procedura de înregistrare şi redistribuire
ale averilor statului14.
În cadrul unei kaza-le, ca şi pe întreaga întindere a Imperiului, cadiul era cel
ce punea în aplicare legea religioasă (şerî’a) şi legea sultanală (kanun)15, adică cele
două componente de bază ale dreptului administrativ otoman care formau
totodată şi Codul penal otoman. În cadrul kaza-lei, cadiul era, în primul rând şi
înainte de toate, judecătorul care administra şeriat-ul şi kanun-ul, având, în acelaşi
timp, datoria de a supraveghea îndeplinirea hotărârilor administrative şi financiare
ale sultanilor. Cadiul avea şi calitatea de supervizor al afacerilor financiare, informând
imediat conducerea centrală asupra oricăror acțiuni ilegale ale funcționarilor
administrativi.
În funcție de întinderea jurisdicției, de prestigiul şi însemnătatea strategică a
zonei16, cadiii din teritoriile Ţării Româneşti, Moldovei sau Transilvaniei administrate
de otomani erau structurați în mai multe trepte: cel dintâi era cadiul Timişoarei,
plătit zilnic cu 500 de aspri (similar cadiilor din Istanbul, Edine sau Cairo), apoi
cadiii din Chilia, Cetatea Albă, Babadag, Mangalia şi Karasu (Medgidia), cu un
salariu de 300 de aspri zilnic, în timp ce restul cadiilor (precum cei din Giurgiu,
Tulcea, Hârşova sau Isaccea) aveau o diurnă (yevmiye) de doar 150 de aspri17.
În majoritatea covârşitoare a cazurilor, cadiul locuia chiar în oraşul sau târgul
care era centrul kaza-lei, trimițându-şi, atunci când situația o impunea, ajutoarele (naib)
în diferite comunități de circumscripție şi deschizând tribunale (instanțe judecătoreşti)18.
Prin prisma atribuțiilor deținute, cadiii formau coloana vertebrală a administrației
otomane, iar începând cu secolul al XV-lea, acestora li s-a dat posibilitatea avansării
Denumirea vine din limba arabă, desemnând persoanele împuternicite „să poruncească”, adică să
impună Legea islamică.
13 Apud Mihai Maxim, Brăila 1711..., p. 189-190.
14 Ibidem, p. 38.
15 Kanun-ul otoman, formulat prin firmane (fermân-e), este un set de reglementări pe care fiecare
dintre sultani le-a legiferat, după circumstanțele care le-au reclamat. Au existat trei categorii de kanun-e:
hotărârile cu caracter de legi (care au constituit majoritatea), pe care sultanii le-au emis în anumite
chestiuni, apoi hotărârile referitoare la o anumită regiune sau grup social, şi, în cele din urmă, legile
cu caracter general aplicabile în întreg imperiul (Halil Inalcık, Imperiul Otoman. Epoca clasică (13001600), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 158).
16 Din acest punct de vedere, cei mai solicitați cadii erau cei din Giurgiu, Brăila sau Cetatea Albă,
care trebuiau să rezolve în mare parte şi cauze în care erau implicați domnitorii din Ţara
Românească şi Moldova sau creditorii sau simplii supuşi otomani (Mihai Maxim, Teritorii româneşti
sub administraţie otomană în secolul al XVI-lea (I), în RdI, tom 36, nr. 8, august, 1983, p. 13/814).
Spre exemplu, în noiembrie 1594, pentru rezolvarea disputelor dintre creditorii otomani din
Bucureşti şi Mihai Viteazul, fusese chemat cadiul din Giurgiu, care, pe fondul stării sale precare de
sănătate, trimisese în capitala Ţării Româneşti pe unul din ajutoarele sale, naibul Ali-Gian efendi
(Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, II (sec. XVII - începutul sec. XVIII), volum întocmit de
Mihail Guboglu, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p. 35).
17 Mihai Maxim, Teritorii româneşti ..., p. 13/814-14/815.
18 Halil Inalcık, op. cit., p. 221.
12
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în ierarhie, existând posibilitatea de a putea deveni sançakbey sau beylerbey. Dacă
inițial numărul cadiilor era limitat, existând între aceştia o puternică concurență,
treptat, numărul lor s-a mărit, ceea ce a determinat inclusiv o creştere a abuzurilor
acestora; acest lucru a dus la numirea unei persoane în funcția de cadiu doar pe o
perioadă de maxim un an19.
În calitate de judecători, cadii aveau o mare putere de decizie, în situația în
care legea otomană a acordat o mare importanță precedentului şi a dat largi puteri
discreționare judecătorilor; firmanele sultanale îi îndemnau să acționeze simplu,
aplicând împreună şerî’a şi legea sultanală. O persoană acuzată nu putea fi pedepsită
fără o hotărâre scrisă a cadiului; aplicarea pedepselor era dreptul exclusiv al bey-lor,
dar fără hotărârea cadiilor, ei nu puteau aplica nici cea mai mică amendă în bani20.
În perioada administrației otomane, din punct de vedere administrativ, zona
dobrogeană a fost subordonată vilayet-ului Rumelia, cu sediul la Sofia; de la începutul
secolului al XVII-lea, s-a format un nou vilayet, de Vozia (Silistra), denumit şi de
Babadag, în funcție de mutarea sediului reşedinței guvernatorului, care cuprindea
Dobrogea şi posesiunile otomane din Ţara Românească şi Moldova, cu excepția
Giurgiului şi Turnului, care au rămas subordonate vilayet-ului Rumelia21.
Printre structurile administrativ-teritoriale care au suferit cele mai puține
schimbări în timp s-au numărat cele de pe actualul teritoriu dobrogean, respectiv
kaza-lele Silistra, Bazargic (Hadjioğlu Pazari), Balcic, Mangalia, Techirghiol-Karasu
(Medgidia), Hârşova, Babadag (Babadaği), Măcin (Maçin), Isaccea (Isakçi) şi Tulcea
(Tulçi)22.
În cazul Dobrogei, există o serie de documente din care ne putem contura o
imagine asupra „instituției cadiului” şi a atribuțiilor acestora în această zonă. Mai
mult chiar, documentele amintite cuprind numele multora dintre cadiii din kaza-lele
dobrogene, foarte importante şi utile în cazul unor eventuale studii prosopografice.
Funcția principală a unui cadiu era aceea de judecător a unor diverse litigii,
cele mai multe cazuri fiind penale, imobiliare, funciare şi financiare. Astfel, într-o
cauză penală, sultanul Soliman Magnificul (1520-1566) poruncea cadiului de Silistra,
printr-un firman din 22 ianuarie 1560, să cerceteze şi să aresteze pe subaşiul Hamza
din Brăila, pentru că acesta săvârşise o serie de agresiuni în Ţara Românească, fiind
reclamat de domnitorul Petru cel Tânăr23. Tot printr-un firman din 11 august 1560,
dublat de un altul în 4 octombrie, acelaşi sultan cerea cadiului de Silistra să cerceteze
cu atenție pe unii boieri rebeli din Ţara Românească, refugiați la Brăila şi Silistra,
cu atât mai mult cu cât unii dintre aceştia îmbrățişaseră deja religia musulmană24.
În 1568, cadiii de Silistra şi Bender erau însărcinați de sultanul Selim al II-lea
să cerceteze reclamațiile locuitorilor din Bender referitoare la abuzurile săvârşite de
Hasan, beiul local, împotriva populației civile şi a propriilor soldați25.
Ibidem, p. 221-222.
Ibidem, p. 164.
21 Tasin Gemil, Regimul timariot..., p. 51.
22 Ibidem, p. 53.
23 Catalogul documentelor turceşti, I, întocmit de Mihail Guboglu, Direcția Generală a Arhivelor
Statului, Bucureşti, 1960, doc. 12, p. 31.
24 Ibidem, doc. 29 şi 32, p. 33-34.
25 Catalogul documentelor turceşti, II, întocmit de Mihail Guboglu, Direcția Generală a Arhivelor
19
20
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Egalitatea de şanse a populației creştine din Imperiul Otoman în fața
judecății cadiului este ilustrată de o poruncă a sultanului Ahmed al III-lea (17031730) din 14-23 septembrie 1711, prin care ordona cadiului din Mangalia să judece
„cu dreptate” plângerea a opt locuitori creştini, supuşi otomani din kaza-lele Isaccea şi
Mangalia, care reclamau faptul că au fost înşelați de doi pretinşi ieniceri care nu iau plătit pentru munca depusă la seceriş26.
În 1715, sultanul Ahmed al III-lea ordona cadiului din Hârşova arestarea
răufăcătorului Kara Mehmed, din cauza căruia populația kaza-lei era silită să fugă
în Ţara Românească27. De asemenea, printr-un firman din 4-13 noiembrie 1728,
acelaşi sultan poruncea cadiului de Isaccea (Isakci) urmărirea, prinderea şi cercetarea
răufăcătorilor care au pricinuit pagube negustorului creştin Dumitraşcu din Reni,
acesta din urmă fiind supus otoman28.
Tranzacțiile imobiliare sau funciare erau şi ele supervizate de cadiu, care
trebuia să asigure corectitudinea acestui proces. Un astfel de caz este semnalat în
septembrie 1781, cadiul de Babadag trebuind să facă o serie de cercetări în cazul
vânzării unei mori, tranzacționată între doi locuitori musulmani din Babadag, unul
dintre aceştia susținând că a fost înşelat29.
Un capitol special şi cu caracter semipermanent în atribuțiile cadiilor,
inclusiv al celor din Dobrogea, a fost constituit de rezolvarea deselor litigii existente
între supuşii otomani şi cei ai Ţării Româneşti. Printr-un firman din 29 noiembrie
1666, sultanul Mehmed al IV-lea (1648-1687) ordona cadiului din Hârşova să pună
capăt ilegalităților săvârşite împotriva supuşilor din Ţara Românească30.
Sarcina cadiilor era cu atât mai complexă, cu cât prin hatişeriful din 1759,
sultanul Mustafa al III-lea (1757-1774) recunoscuse drepturile boierilor şi
mănăstirilor asupra moşiilor de pe malul stâng al Dunării, interzicându-se
totodată, supuşilor otomani din Brăila, Giurgiu şi Turnu sau a celor din dreapta
Dunării să facă plugărie, să țină vite, să aibă case, odăi, câşle sau servitori români31.
Spre exemplu, în decembrie 1759, Ahmed, cadiu de Hârşova, scria lui Hasan
aga, serdar de Hârşova, informându-l despre emiterea unui firman sultanal prin
care se interzicea intrarea în Valahia a ostaşilor otomani sau a răufăcătorilor,
precum şi construirea de case şi adăposturi pentru iarnă (câşle). În acelaşi document
întocmit de cadiu, se cerea să se ia măsurile necesare pentru ca raialele acestei țări
să nu fie supărate, „aşa cum grăiesc poruncile împărăteşti”32.
Printr-un firman din 17-26 iunie 1768, sultanul Mustafa al III-lea poruncea
Statului, Bucureşti, 1965, doc. 141, p. 48.
26 Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane (1711-1821). Documente turceşti, Direcția Generală a
Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, doc. 6, p. 79-80.
27 Ibidem, doc. 18, p. 99-100.
28 Catalogul documentelor turceşti, I, doc. 133, p. 51.
29 Documente turceşti privind istoria României, II (1774-1791), volum întocmit de Mustafa A. Mehmet,
Editura Academiei, Bucureşti, 1983, doc. 18, p. 33.
30 Tasin Gemil, Relaţiile ţărilor române cu Poarta otomană în documente turceşti (1601-1712), Direcția
Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, doc. 146, p. 329-330.
31 M. M. Alexandrescu-Dersca, Despre regimul supuşilor otomani în Ţara Românească în secolul al XVIIIlea, în Studii RdI, 14, nr. 1/1961, p. 8/94.
32 Catalogul documentelor turceşti, I, doc. 186, p. 61.
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lui Mustafa paşa, valiul de Oceakov (Ozu), să ia legătura cu intendentul (nazâr) şi
ajutorul de cadiu (naib) din Silistra pentru tranşarea conflictelor de graniță dintre
țăranii din Ţara Românească şi cei din kaza-ua Giurgiului, litigiile fiind legate de
semănături şi hotarele pământurilor. În acest context, i se atrăgea atenția paşei de
Oceakov că reclamația celor din Giurgiu fiind neîntemeiată, acestora le era interzis
să semene, să secere, să taie lemne, să cosească iarbă şi să facă necazuri țăranilor de
pe pământurile Ţării Româneşti33. De asemenea, printr-un ordin din 5-14 noiembrie
1774, sultanul Abdul Hamid I (1774-1789) punea în vedere cadiilor dunăreni şi
dobrogeni să dispună toate măsurile necesare pentru ca nimeni din dreapta Dunării
să nu treacă fluviul în Ţara Românească, pentru a nu supăra populația acesteia34.
Într-o altă situație, printr-o decizie judecătorească (i’lam) din septembrie
1781, Ahmed, cadiul din Babadag, a trebuit să demareze cercetări în cazul pricinei
unei proprietăți a lui Ahmed din satul Kara Kasîm, din kaza-ua Tulcea, cumpărată
deja cu suma de 1.440 de aspri de la Mustafa aga şi Mehmed Ceharsuba-oglu35.
Similar, printr-un firman din 13-22 aprilie 1792, sultanul Selim al III-lea (1789-1807)
poruncea cadiului din Babadag să rezolve un proces de transfer de proprietate al
locuitorului es-Seid Ahmed, care era tărăgănat de circa 15 ani36.
Tot cadiii erau însărcinați de puterea centrală să asigure libera trecere a unor
supuşi străini, majoritatea acestora fiind fie comercianți, fie militari, fie fețe bisericeşti
ortodoxe. Astfel, în 1792, cadiii dobrogeni erau solicitați să asigure siguranța şi
libera trecere a unui grup de 40 de prizonieri de război, supuşi austrieci, care se
repatriau după încetarea războiului dintre Poartă şi Imperiul Habsburgic37.
De asemenea, printr-un firman semnat de sultanul Mahmud al II-lea, din 1423 mai 1811, se cerea cadiilor de pe linia Dunării, inclusiv celor din Dobrogea, să
acorde liberă trecere comercianților Otto Dimitrievici şi Ioan Atanasiu, supuşi
austrieci38. De altfel, începând cu secolul al XVIII-lea, astfel de cazuri, de asigurare
a liberei treceri a unor negustori străini, mare parte din aceştia supuşi austrieci,
erau foarte dese.
În vederea asigurării bunului mers al treburilor unității administrative al
cărei reprezentant era, cadiul avea atribuții, şi primea ordine precise din partea
autorităților centrale, pentru gestionarea şi asigurarea circuitului corespunzător al
zaharelei provenită din Ţara Românească sau Moldova. Printr-o poruncă din 24
iunie 1559 a sultanului Soliman Magnificul, se cerea cadiului de Brăila ca orzul strâns
să fie trimis la Hârşova, iar aici să fie preluat de cadiu, care ulterior, să îl expedieze
la Istanbul39. La fel, printr-un firman din 30 iulie-9 august 1679 emis de sultanul
Mehmed al IV-lea, cadiii din Babadag, Măcin şi Tulcea primeau ordin de a pregăti
toate cele necesare pentru transportarea unor importante cantități de zaharea (orz)

Ibidem, doc. 254 şi doc. 255, p. 77.
Ibidem, doc. 272, p. 80.
35 Ibidem, doc. 328, p. 92.
36 Ibidem, doc. 468, p. 121.
37 Ibidem, doc. 473, p. 122.
38 Ibidem, doc. 1057 şi 1058, p. 218.
39 Documente turceşti privind istoria României, I (1455-1774), volum întocmit de Mustafa A. Mehmed,
Editura Academiei, Bucureşti, 1976, doc. 32, p. 47.
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din acele kaza-le către schela din Isaccea, iar de acolo, către capitala imperială40.
Mai mult chiar, cadiii primeau ordine de la Istanbul sau înştiințări din partea
domnitorilor Ţării Româneşti, pentru stabilirea unor prețuri minimale sau
maximale pentru anumite tipuri de produse, intens cerute pe piața internă
otomană. Spre exemplu, în anul 1792, domnitorul Ţării Româneşti, Mihail Şuțu,
cerea cadiului de la Silistra să nu ofere pentru seu sau grăsimi prețuri mai mici
decât cele stabilite deja, deoarece în acest mod, negustorii din Ţara Românească
puteau ieşi în pierdere41.
Tot cadiul era acela care elibera chitanțe sau adeverințe negustorilor care
căpătaseră permisiunea de a strânge anumite produse din cele două țări române. În
multe din cazuri, cadiii se implicau şi în colectarea unor taxe, luând totodată măsuri
împotriva celor care se opuneau. Spre exemplu, într-o scrisoare din 1551, cadiul
Husein din Hârşova raporta Porții faptul că între Akkerman şi Oceakov sunt unii
creştini care se opun colectării de taxe, nelăsând nici populația să trăiască în linişte42.
În baza firmanelor sultanale, cadiii puteau interzice - din diferite motive anumitor negustori otomani trecerea în Ţara Românească, interdicția fiind citită
public în zona sa de competență. Spre exemplu, el-hadj Iusuf Riza, cadiu de Măcin
informa autoritățile centrale că ordinul sultanal care interzicea trecerea în Ţara
Românească şi Moldova, exceptându-i pe negustorii capanlâi43, a fost citit în fața
Tribunalului şeriatului din Măcin, luându-se astfel notă de el44.
Nu în ultimul rând, cadiii răspundeau în fața autorităților centrale pentru
strângerea impozitelor fără întârzieri şi fără probleme, asigurând şi securitatea
transportului acestora către Vistieria centrală. În cele mai multe cazuri, cadiii
primeau ordine punctuale de la Istanbul în acest sens, aşa cum a fost cazul şi la 7
februarie 1657, când, printr-un firman, sultanul Mehmed al IV-lea ordona cadiilor
din Hârşova şi Silistra raportarea veniturilor arenzilor şi remiterea banilor în
capitala Porții45. Câțiva ani mai târziu, printr-un alt firman din 22 iunie 1664,
acelaşi sultan ordona cadiilor din Hârşova şi Babadag să strângă dările de la
creştinii care locuiau în cele două kaza-le, dar care plecaseră din ele46.
Prin atribuțiile pe care le aveau, cadiii veneau şi în sprijinul autorităților
militare, asigurând aprovizionarea trupelor şi repararea sau întreținerea
fortificațiilor. Spre exemplu, printr-un firman din 27 martie 1560, sultanul Soliman
Magnificul cerea cadiilor din Silistra, Hârşova, Chilia, Brăila şi Techirghiol (Tekfurköy) să procure proviziile necesare pentru zidarii şi meşterii care lucrau la repararea
cetății Oceakov. Dintre toți cei enumerați, cadiul din Hârşova a fost singurul care sa aflat în situația neîndeplinirii ordinului, comunicându-i sultanului că din cauza

Tasin Gemil, Relaţiile ţărilor român e..., doc. 163, p. 354-355.
Catalogul documentelor turceşti, I, doc. 491, p. 125.
42 Documente turceşti privind istoria României, I (1455-1774), doc. 27, p. 43.
43 Negustori din Kapan (hală), însărcinați cu aprovizionarea piețelor capitalei imperiale şi cetăților
dunărene cu diferite produse (Mustafa A. Mehmet, O condică domnească din a doua jumătate a veacului
al XVIII-lea scrisă în limba turcă, privind Ţara Românească, în „Revista arhivelor”, nr. 2/1958, p. 249).
44 Catalogul documentelor turceşti, I, doc. 1473, p. 293.
45 Catalogul documentelor turceşti, II, doc. 291, p. 94.
46 Tasin Gemil, Relaţiile ţărilor române..., doc. 139, p. 317-319.
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secetei şi foametei, nu poate suporta asigurarea zaharelei cerute47. În alte situații,
cadiul din Silistra a fost însărcinat de sultanul Selim al III-lea cu asigurarea securității
domnitorului Ţării Româneşti, Mihail Şuțu, prin trimiterea unor piese de artilerie48.
În perioada războiului ruso-turc din 1806-1812, documentele atestă o
implicare majoră a notabilităților otomane (inclusiv a cadiilor din Măcin49,
Hârşova50, Isaccea51 şi Babadag52) în efortul de război, îndeosebi în aprovizionarea
trupelor cu arme, muniții şi provizii.
Se cuvine a fi precizat faptul că dintre toți cadiii dobrogeni, cei mai prezenți
în documentele cunoscute sunt cei din localitățile considerate de otomani ca având
însemnătate economică şi/sau militară: Măcin, Tulcea, Isaccea (cele trei reprezentând
adevărate verigi de legătură cu zona Gurilor Dunării şi cu statele de la nordul
fluviului), Babadag şi Silistra (având şi funcții de capitale ale sancakbey-lor) şi
Hârşova, aşezată la gura Ialomiței53.
Având aproape în exclusivitate responsabilități specifice unei provincii de
interior a Porții - aşa cum a fost percepută zona Dobrogei, îndeosebi de la mijlocul
secolului al XVI-lea, cadiii din principalele kaza-le de aici au avut stabilite atribuții
clare, necesare bunei funcționări a statului otoman şi protejării intereselor acestuia.
Din acest motiv, activitatea cadiilor dobrogeni a fost strâns legată şi de autoritatea
centrală, derulându-se, în cea mai mare parte, cu echidistanță.
De asemenea, spre deosebire de cadiii dobrogeni, cei din kaza-lele de graniță
de la Giurgiu sau Brăila aveau şi atribuții diplomatice sau protocolare, aceştia din
urmă fiind semnalați în documentele otomane oferind sau primind diverse daruri
de la sau către domnitorii Ţării Româneşti sau făcând oficiile de bună primire
pentru diverşi călători străini.

Catalogul documentelor turceşti, II, doc. 71, p. 26-27.
Ibidem, doc. 1310-1316, p. 372-373.
49 Documente turceşti privind istoria României, III (1791-1812), întocmit de Mustafa A. Mehmet, Editura
Academiei, Bucureşti, 1986, doc. 150, pp. 234-235, doc. 151, p. 235, doc. 154, p. 237 şi doc. 158, p. 240.
50 Ibidem, doc. 150, p. 234-235 şi doc. 155, p. 237.
51 Ibidem, doc. 152, p. 235-236.
52 Ibidem, doc. 157, p. 238-239.
53 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare - Dobrogea, Editura
Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 202-203.
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BISERIC A ORTODOX Ă ÎN DOBROGEA OTOMANĂ

Mariana MOMCIU
Abstract: During the Ottoman Empire the Ecumenical Patriarch, besides religious and legal
powers, also had the function of mültezim (tax collector), according to a berat from May 8, 1483. Before the
Ottoman conquest of Constantinople, the Ottomans installed metropolitans in the territories annexed, gave
them privileges and situated them in Ottoman ruling class, so that after the conquest it was easy to subdue all
to the Patriarch of Constantinople, helping him to fulfill the mission of Ecumenical Patriarch (the whole world).
In our scientific demonstration of the privileged financial status used by the Orthodox Church in
the Ottoman Empire, researcher Josef Kabrda is helping us because he is the one who translated the
ecclesiastical documents of the Rila Monastery (Bulgaria), (Berats, firmans, bouyourouldou and hudjdet)
from the seventeenth and nineteenth centuries of the bishops of Sofia and Vidin and, mutatis mutandis,
apply also for Romanian Orthodox population of Dobrudja, the researcher himself stating their universality.

După cucerirea Constantinopolului, în mai 1453, reşedința patriarhală a
devenit monetăria statului, iar simbolul Ortodoxiei, Catedrala Patriarhală Sfânta
Sofia (a Divinei Înțelepciuni), a fost transformată în moschee, fiind declarată cel
mai important sanctuar musulman din imperiu1. Ca urmare Catedrală Patriarhală
a fost mutată în necropola bazileilor, Biserica Sfinții Apostoli, clădirile din preajmă
au devenit reşedința şi sediul Patriarhiei, care a fost mutată mai întâi la Mănăstirea
Pamakaristos, apoi la Sfântul Dimitrie Xiloportas, la Vlah Serai şi apoi la Biserica
Sfântul Gheorghe, din Fanar, unde este în prezent.
În textele oficiale şi cronicile turco-osmane vechi supuşii imperiului erau
numiți după credința religioasă sau re’ya2. Datorită politicii permisive a sultanilor
creştinii au putut să-şi păstreze religia ortodoxă deoarece li se garanta libertate de
cult, scutire de orice dări şi taxe pentru episcopi. Patriarhul Ecumenic, denumit
Etnarh, putea să rezolve problemele politice, administrative, financiare şi religioase
ale supuşilor ortodocşi din Imperiu, putea să ia apărarea creştinilor în fața
sultanului, în cazul abuzurilor funcționarilor locali sau al administrației centrale.
Puterea era dată Etnarhului după modelul musulman, în care conducerea
religioasă şi cea de stat se confundau3.
Înainte de cucerirea Constantinopolului otomanii au instalat mitropoliți în
teritoriile anexate, înzestrându-i cu timaruri, le-au dat privilegii încadrându-i în
clasa conducătoare otomană, astfel că, după cucerire le-a fost uşor să-i supună pe
Enciclopédie de L’islam, nouvelle édition, par E. van Donzel, B. Lewis, Ch. Pellat, tome IV, Paris,
1978, p. 235.
2 Tahsin Gemil, Românii şi otomanii în sec. XIV- XVI, Editura University Press, Constanța, 2008, p. 20.
3 Istoria Bisericească Universală, Ioan Rămureanu; Milan Seşan; Teodor Bodogae, ediția a II-a, vol. II,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1975, p. 275.
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toți Patriarhului de Constantinopol, ajutându-l să-şi îndeplinească misiunea de
Patriarh Ecumenic (a toată lumea)4. Millet-i Rum era alcătuit din creştinii din eparhiile:
bulgare, sârbeşti, albaneze, bosniace, greceşti, evreieşti, româneşti şi egiptene,
supuse de către sultan Patriarhiei Constantinopolului pe toată perioada dominației
otomane (secolele XIV-XIX)5. Integritatea miletului ortodox era asigurată de noile
puteri acordate Patriarhului (Etnarh), de care nu s-a bucurat nici în vremurile
bizantine6. Etnarhul, dependent de regimul otoman, îşi exercita funcția ajutat de
cinci persoane: Marele Logofăt, care era persoana de legătură între Patriarhie şi Poartă,
Marele Econom, Sachelarul şi Sacheliul7, un guvern în miniatură substituit
Imperiului Bizantin, aşa numitul „Bizanț după Bizanț”8.
Teoretic, structura Bisericii Ortodoxe nu a fost modificată după cucerirea
otomană. Patriarhul era ales de Sfântul Sinod, alcătuit din mitropoliți, alegerea era
confirmată de sultan, după cum în perioada bizantină bazileul indica candidatul,
pe care dorea să-l aleagă. Patriarhul era, într-o oarecare măsură, moştenitorul
împăratului, trebuia să devină un politician, capabil să pledeze pentru oamenii săi
la Sublima Poartă. Patriarhul trebuia să îşi angajeze specialişti în finanțe şi avocați
specializați în legea laică9. Clericii au început să studieze legea laică şi laicii au
început să intre în birourile administrative ale Bisericii, ceea ce nu fusese posibil în
Imperiul Bizantin.
În Bizanț episcopii erau aleşi de către preoții episcopiei şi mitropolitul de
către episcopi; alegerile erau confirmate de către Patriarh. În Imperiul Otoman
cererile erau adresate prin intermediul Patriarhului către Sublima Poartă, iar Sultanul
emitea un berat, numind oficial candidatul ales de eparhie. În cazul episcopilor,
beratul era un document simplu care anunța alegerea; dar beratele care numeau
Patriarhii şi mitropoliții, puteau conține şi privilegii adiționale sau o promisiune a
autorităților laice să acționeze în folosul eparhiei. Beratul imperial, prin care
sultanul numea Episcopii, de obicei amintea îndatoririle protopopilor. Drepturile şi
privilegiile erau personale, următorul ierarh având dreptul la avantajele de care se
bucurase predecesorul său10.
Guvernul otoman a ştiut cum să profite de marea influență a Bisericii
Ortodoxe, exercitată asupra credincioşilor pentru a menține supuşii heterodocşi în
ascultare. Sultanii au permis „marii Bisericii Ortodoxe captive”11, să se ridice la o
putere mai mare decât în epoca bizantină12. Mitropoliții şi arhiepiscopii nu puteau

Anca Popescu, „Muntele Athos şi românii”-punctul de vedere otoman” în volumul Închinare lui Petru Ş.
Năsturel la 80 de ani, Editura Istros, Brăila, 2003, p. 153.
5 Josef Kabrda, Le système fiscal de L’église Ortodhoxe dans L’empire Ottoman, (d’après les documents
turcs), Universitatea J. E. Purkyne, Brno, 1969, p. 12.
6 Steven Runciman, The Great Church in captivity, University Press, Cambridge, 1968, p. 180.
7 Ibidem, 1968, p. 181-184.
8 Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1972.
9 Steven Runciman, op. cit., p. 172-174.
10 Ibidem, p. 177. De exemplu, un berat care numea un Patriarh al Alexandriei din sec. al XVIII-lea,
promitea un ajutor în reprimarea propagandei romano-catolice din provincie. Cel mai nou care
poate fi datat este cel în care este numită alegerea mitropolitului din Larissa, în 1604.
11 Ibidem, p. 15.
12 Mustafa Ali Mehmet, Istoria turcilor, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 164.
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intra în atribuțiilor lor decât după ce achitau taxele față de fisc şi după ce erau
confirmați de către sultan13, deşi la alegerea şi la numirea episcopilor şi preoților, se
ținea cont şi de dorința enoriaşilor, ca în primele veacuri creştine.
Pe perioada Imperiul Otoman Patriarhul Ecumenic, pe lângă prerogativele
religioase şi juridice, avea şi funcția de mültezim (perceptor de impozite), conform
unui berat, din 8 mai 148314. În demersul nostru ştiințific de demonstrare a situației
financiare privilegiate, pe care a folosit-o Biserica Ortodoxă în Imperiul Otoman, ne
ajută cercetătorul Josef Kabrda, care a tradus documentele ecleziastice ale mănăstirii
Rila15 (Bulgaria), (berate, firmane, bouyourouldou şi hudjdet), din secolele XVII-XIX ale
mitropoliților de Sofia şi Vidin, şi care, mutatis mutandis, sunt valabile şi pentru
populația ortodoxă românească din Dobrogea, cercetătorul însuşi afirmând
universalitatea lor. Aceste documente sunt: confirmări ale mitropoliților în funcțiile
lor, datorii, reparații ale bisericilor, procese de divorț al soților creştini apărate în
tribunalul musulman, moşteniri lăsate mănăstirilor, libertatea de a săvârşi un
serviciu religios pentru mitropolit16.
În berate (diplome de investitură), erau introduse toate drepturile şi privilegiile
Bisericii recunoscute de către sultan. Beratele mitropolitului sunt surse oficiale otomane,
care arată poziția mitropolitului în eparhie: drepturile lui, raporturile reciproce dintre
ierarhi şi clerul subaltern, atitudinea care trebuia adoptată de autoritățile otomane
locale cu privire la problemele ecleziastice, de competența mitropoliților17, confirmau
atotputernicia mitropoliților în chestiunile religioase şi ecleziastice, dreptul lor de a
interveni în problemele conjugale sau de succesiune ale credincioşilor din eparhiile
lor18, confirmau raporturile dintre conducerea otomană şi ierarhia ortodoxă.
Firmanele erau adresate autorităților de provincie, fie de către Patriarh şi
Sfântul Sinod, promulgarea lor era consecința cererilor prezentate Porții, în interesul
unui anumit mitropolit, fie de către însuşi mitropolitul, sau de către starețul unei
mănăstiri. Documentele numite bouyourouldou (ordonanțe), muraselle (scrisori de
somație), aveau o formă stereotipă, arătând conservatorismul redactării lor, aşa
cum observă Gregoriu din Lutic în interpretarea beratului mitropolitului, din 179619.
În beratele acordate patriarhului şi mitropoliților ortodocşi erau mulți termeni de
origine greacă: patrik, metropolid, piskopos, gumenos, manastir, ayazma, panayir, giziye,
parisiya, portesi, protesi20. În firmanul din 1661, pentru succesiunea clericilor decedați,
Josef Kabrda, op. cit., p. 12.
Anca Popescu, op. cit., p. 153; Halıl Inalgık, Imperiul Otoman. Epoca clasică, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993, p. 409.
15 Josef Kabrda, op. cit., p. 19.
16 Ibidem, p. 22.
17 Ibidem, p. 24-25.
18 Ibidem, p. 27.
19 Ibidem, p. 28-30.
20 Ibidem, p. 32: autorul a „folosit în acest studiul textul turc al beratelor următoare: Beratul
mitropolitului Iosif, din Bitola şi Prilep, 1633; Ignatiu, din Tesalonic, 1696; Anastase, din Sofia, 1703;
Ananias, din Trabzon, 1732; Kallinikos, din Vidin, 1733; Ananias, din Trabzon, 1736; Kallinikos, din
Vidin, 1740; Meletius, din Vidin, 1755; Iosif, din Vidin, 1763; Ieremia, din Vidin, 1778; Paissios, din
Sarajevo, 1780; Grigorie, din Lutic, 1796; Partenius, din Trabzon, 1798; Daniel, din Tarnovo, 1802;
mitropolitului Serafim, 1806; Dionisie, din Vidin, 1807; Partenius, din Trabzon, 1814; Konstantinos,
din Trabzon, 1830; Jerome, din Vidin, 1831; Gherasim, din Bitola şi Prilep, 1833; Beratul
13
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observăm că nu era menționat produsul pangar, iar, în cel din 1672, se amintea de:
nikah akceleri, patriklik rusumu, pangar şi alte plăți în natură. În beratele mai vechi se
menționau, printre contribuabili călugării, preoții şi, mai recent, chiar şi episcopii
(spre deosebire de Imperiul Bizantin în care nici episcopii şi nici episcopiile nu au
plătit taxe către stat începând cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare).
Dintr-un firman din 1722 aflăm care erau taxele ecleziastice înscrise în registrele
oficiale ale biroului episcopal din cadrul Departamentului de Finanțe (piskopos
mukata’asi defterleri). Printre taxele ecleziastice amintite în beratele mitropoliților
din Trabzon, nu se regăsea giziye, iar zarar-i kaşşabiyye erau omise din beratul din
173621. Drepturile mănăstirii erau menționate în beratele din anii 1732 şi 1740 (II.b.),
dar nu mai existau în beratele dintre anii 1733-1740. Taxa de 12 aspri/an o datorau
zimmii căsătoriți, în beratele Patriarhului, drepturile fiscale erau formulate în
următoarea manieră: „independent de drepturile publice (miri rüsüm)”, la care sunt
obligați toți supuşii greci (ortodocşi), să plătească în toți anii: laicii 10/12 aspri,
preoții un sequin: cei din eparhiile dependente de Patriarhia Constantinopolului
(să plătească) Patriarhului, iar cei din alte zone să plătească mitropolitului sau
arhiepiscopului din respectiva provincie”22.
Beratul patriarhului Neofitus al XVII-lea, din 1789, conținea dispoziția privind
drepturile bisericii la succesiunea clericilor decedați fără moştenitori legitimi şi
suna astfel: „(Noi vrem) ca atunci când patriarhul şi vicarii săi, în numele trezoreriei
publice, adună succesiunea în: bani, bunuri şi animale, ale mitropoliților, arhiepiscopilor,
episcopilor, preoților, nici un magistrat, colector sau funcționar public, să nu poată
să se amestece sau să facă reclamații, sub nici un motiv, oricare ar fi el”. Beratul
patriarhului Nilos al Alexandriei, din 1869, prevedea ca: „în caz de deces bunurile,
care au aparținut mitropoliților, arhiepiscopilor, preoților sau călugărilor, vor fi
luate de delegații patriarhului, iar kassam-ul, (beit-ul-mal-ul sau mutevelli), să nu
cumva să intervină”23. Din punct de vedere al conținutului, cele două dispoziții
erau apropiate: tratau moştenirile clericilor făcute în favoarea Bisericii: în firmanele
din sec. al XVII-lea, li se interzicea autorităților turceşti să se amestece în bunurile
Bisericii, în timp ce în firmanele mai târzii, se amintea dreptul autorităților
ecleziastice de a lua moştenitorilor a treia parte din moştenire pentru Biserică24.
La început, sultanul nu a perceput nici o taxă la numirea patriarhului, însă,
după ce Simeon I de Trapezunt a cumpărat tronul ecumenic cu 500 de ducați de
aur, darul a devenit lege, ajungând la 2.000/4.000 de ducați de aur şi la situația de
a se numi patriarhul în funcție de suma dată sultanului, de aceea patriarhul nu
putea sta în funcție mai mult de 2-3 ani. Aceasta a dus la sărăcirea Patriarhiei şi la
simonii25 în lanț la numirile de: patriarhi, mitropoliți, episcopi, stareți, preoți parohi,
acordarea de dispense, documente canonice sau disciplinare26. Când se alegea Patriarhul

mitropolitului Agapius, din Eskei, (Yogan) Bogan, 1848”.
21 Ibidem, p. 50-51.
22 Ibidem, p. 52.
23 Ibidem, p. 53.
24 Ibidem, p. 54-55.
25 Păcat pedepsit aspru de canoanele Bisericii.
26 Steven Runciman, op. cit., p. 184.
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se plătea o sumă de bani, numită peşkeş, ca taxă pentru berat.
Aceste taxe reprezentau poveri financiare, care au condus la un grad cronic
de îndatorare al patriarhului în sec. al XVIII-lea. De aceea, ca să acopere cheltuielile
şi să-şi achite datoriile, aveau nevoie de mijloace financiare considerabile pentru
consacrarea şi numirea ierarhilor, sume ce proveneau din cotizații anuale, prin
contribuții plătite de mănăstirile stavropighiale, din succesiunile preoților decedați
fără moştenitori legitimi, prin moşteniri donate patriarhului de clerul de mir sau de
laici27. Patriarhii îşi primeau contribuțiile în numerar şi în natură, îşi numeau
reprezentanții din eparhii, pentru a colecta plățile obligatorii, taxele, eventualele
donații; solicitau Porții emiterea unui firman special alocat autorităților locale otomane,
nu doar să le interzică acestora să intervină în misiunea exarhului, dar şi să-i vină
în ajutor acestuia, în caz de nevoie. Clerul nu avea salarii fixe şi întreținerea lui era
sarcina credincioşilor. Mitropolitul intra în atribuțiile funcției sale din eparhie după
ce îşi primea beratul, emis de sultan pe numele lui, la cererea patriarhului, trebuind
să plătească mai întâi peşkeşul la trezorerie, iar în cazul schimbării sultanului, plătea
din nou peşkeşul noului sultan. De exemplu peşkeşul pentru eparhiile bulgare era:
pentru eparhia din Sofia-10.200 de aspri, la începutul sec. al XVIII-lea; eparhia din
Vidin 5.400 de aspri, iar mai târziu a crescut de la 10.000 de aspri şi apoi la 15.400
de aspri; în eparhia din Târnavo peşkeşul costa 9.600 de aspri. Astfel că în beratele
sec. al XVII-XIX-lea sumele fluctuau între 800-50.600 de aspri28. Brevetul specifica
drepturile fiscale ale mitropolitului, la modul general, iar în stipulațiile beratului
erau numite, în particular, câştigurile legitime ale acestuia.
Sumele achitate trezoreriei statului otoman de către patriarhi, erau cele mai
mari şi împovărătoare cheltuieli ale administrației patriarhale. Exemplul concludent
îl avem în anul 1640, când datoriile Patriarhiei se ridicau la peste 100 de poveri de
aspri neplătite de patriarh, de aceea a fost amenințat de sultan că-l suspendă.
Domnitorul moldovean, de origine albaneză, Vasile Lupu a jucat un rol pe care nu-l
mai jucase vreun domn român până atunci, acela de ocrotitor al Patriarhiei Ecumenice.
Ca răsplată pentru darurile sale Sinodul a hotărât să dea Moldovei Moaştele Sfintei
Paraschiva29, care sunt şi astăzi depuse la Catedrala mitropolitană din Iaşi. Vasile
Lupu a achitat datoriile Patriarhiei Ecumenice, cerând în schimb ca de veniturile ei
să se ocupe o comisie de 3-4 epitropi aleşi de Sinod, care să coordoneze treburile
economice şi el să aibă drept de control asupra ei, ca să nu se mai aleagă Patriarh
prin simonie. Într-o scrisoare, din mai 1641, Patriarhul Partenie mulțumea pentru
faptele bune şi arata ce condiții i-a impus Vasile Lupu solilor: Ioanichie de Heracleea,
Partenie de Adrianopol, Teofan al Paleopatrei, veniți să ceară ajutor pentru achitarea
datoriei Patriarhiei către otomani. Domnitorul „preastrălucit şi împodobit cu toată
dreptatea şi cu tot adevărul, domn a toată Moldovlahia” le-a dat un răspuns
favorabil, în 20 august30.
Pentru a nu se mai ajunge la sărăcirea Patriarhiei, încât se ajunsese chiar la
Josef Kabrda, op. cit., p. 56-57.
Ibidem, p. 58-60.
29 Nicolae Iorga, „Vasile Lupu ca următor al împăraţilor de Răsărit în tutelarea Patriarhiei de
Constantinopole şi a Bisericii Ortodoxe”, în AARMSI, seria II, tomul XXXV, 1913, p. 11.
30 Hurmuzaki, op. cit., volumul XIV, Documentul CCXL, p. 138.
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faliment, nu-şi mai putea plăti peşcheşul către sultan, în sec. al XVIII-lea, Patriarhul
Samuil I Hangeris a alcătuit un nou regulament de organizare, prin care s-a stabilit
un sinod permanent, din care făceau parte patru mitropoliți, fiecare deținând o
parte din sigiliu, astfel ca patriarhul să nu mai poată semna nici un act singur, iar
pentru administrație s-a format un comitet mixt alcătuit din clerici şi laici, care
controlau activitățile administrative31.
Când Patriarhia Ecumenică de Constantinopol nu şi-a mai putut plăti
datoriile, domnul Moldovei, Grigore Matei Ghica l-a înlăturat pe Ieremia al III-lea
din funcție. În 1741, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol şi-a pierdut independența
față de stat, sultanul poruncind să se stabilească un colegiu electoral alcătuit din
cinci mitropoliți de: Heraclea, Cizic, Nicomedia, Niceea şi Calcedon, apoi a dat un
berat, prin care cerea fiecărui patriarh să aducă o sumă de 120.000 de lei pentru
întreținerea Patriarhiei ca să nu se mai ajungă în situația jenantă de a fi falimentară.
Beratul mitropolitului (1703) îl împuternicea că: „are liberă posesie şi bucurie
asupra tuturor livezilor, păşunilor, câmpurilor, mănăstirilor, morilor ce aparțin
bisericilor lor, aghiazma; la fel ca şi alte bunuri, şi animale din donații, folositoare
bisericii. Nimeni să nu intervină în aceste lucruri (1703)”32. Comparativ, beratul
patriarhului (1703) suna astfel: „Intră în posesia patriarhului, bunurile lăsate de
preoții şi călugării decedați, care, conform tradiției străvechi, aparțineau patriarhului,
nimeni să nu intervină”33. Acestea sunau ca o poruncă adresată funcționarilor
publici otomani, care, trebuiau nu numai să lase liberă trecerea ierarhilor, dar chiar
şi să-i sprijine în colectarea taxelor către stat: „Nimeni să nu împiedice funcționarul
religios, când adună pentru zimmii taxele, pe care preoții şi călugării, care locuiesc
în eparhia Trabzonului şi în vecinătatea acestuia, trebuie să le plătească în toți anii:
taxe fiscale, pomeni, ayazma şi ayazmoz, fiecare familie de zimmi trebuie să plătească
12 aspri/an şi un sequin/an pentru un preot ca şi pentru un patriarh (1732)”34. Nici
un nemusulman nu avea voie să se urce pe cal sau să poarte armă ci doar musulmanii,
de aceea beratul din 1732 specifica: „Vom da un ghid delegaților şi oamenilor lor,
numiți de către mitropolit, pentru a colecta taxele. Când îşi schimbă veşmintele în
locurile de pe parcursul lor şi poartă arme, funcţionarii să nu intervină în
desfăşurarea treburilor lor, zicând: „De ce mergi tu pe aici?”35.
Beratele mitropolitului din 1802 sunt elocvente pentru traseul pe care-l urmau
banii de la enoriaş la mitropolitul de care aparținea, se stipulau chiar şi pedepse
pentru preoții care ar fi îndrăznit să nu se supună colectării taxelor şi era interzisă
orice taxare a produselor agricole ale mitropoliților. „Când mitropolitul sau reprezentanții
săi adună pentru mirie de la episcopi, preoți, călugări şi alți zimmii ce locuiesc în
târguri, cantoane şi sate, din jurisdicția mitropolitului mai sus menționat: taxele fiscale
anuale, zarar-i kaşşabiyye, pomenile, taxele pentru ayazmoz, dreptul de panair, taxele
pentru prima, a doua sau a treia căsătorie, un sequin drept taxă pentru preot şi

Istoria Bisericească ..., p. 282.
Josef Kabrda, op. cit., Documentul I b, p. 35.
33 Ibidem, Documentul XIV b, p. 47.
34 Ibidem, Documentul II b, p. 38.
35 Ibidem, Documentul XI a, p. 44.
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pentru patriarh (1802)”36. „(1802) Zimmii trebuie să plătească taxele fiscale datorate
(mitropolitului), în toți anii, pomenile, drepturile la căsătorie, cele ale mănăstirii la
fel ca şi alte taxe obligatorii pentru patriarh şi mitropolit. Dacă mitropolitul are de
recuperat taxele fiscale, care îi sunt datorate în toți anii, în virtutea legii vechi, de
către episcopi, călugări, preoți sau alți zimmi cărora kadii le acordă ajutorul oficial
reprezentantului desemnat de el astfel încât acesta să strângă prompt (sumele
datorate)”37. „(1802) Când delegații (mitropolitului) şi oamenii lor transportă
țesături, bunuri sau bani (date de zimmi) în schimbul plătirii taxelor fiscale, în caz
că ei nu aveau lichidități să îi plătească mitropolitului acele taxe, se plătesc oricărui
agent vamal, în stațiile de pază, în trepte sau în porturi, nimeni să nu intervină sau
să ofenseze cerându-le tarife de tranzit, cadouri sau plăți”38. „(1802) Când se
transportă produsul viilor recolta aparținând mitropoliților pentru propriile nevoi,
mustul, uleiul, mierea, cerealele şi alte bunuri livrate de obicei de către zimmi ca
pomană, să nu se intervină. După ce mitropolitul a verificat conturile reprezentanților
bisericilor şi mănăstirilor care au returnat datoriile față de el, le va înlocui, ca
nimeni să nu pună obstacole”39. „(1802) Nu vom tolera anumiți oameni influenți
care opun rezistență împotriva plătirii taxelor fiscale. Nu vom permite nimănui să
intervină atunci când mitropolitul pedepseşte, conform regulilor, preoții şi
episcopii care se deduc de la plata taxelor fiscale, şi cărora le tunde părul, îi
destituie şi dă funcția lor altei persoane”40. „(1802) Când mitropolitul, în decursul
colectării de taxe îşi schimbă veşmântul şi poartă arme, pentru siguranța lui,
funcționarii publici să nu intervină”41.
Cei de alte religii decât cea musulmană, nu aveau voie să dețină averi, de
aceea ei se foloseau de diferite subterfugii şi dețineau sate întregi cu titlul de mülk
(proprietate particulară), pe care o lăsau moştenire mănăstirilor, împreună cu o
serie de bunuri imobiliare ca vakıf (donație pioasă). Pentru exemplificare prezentăm
câteva documente din secolele XVIII-XIX. „Dacă clericii şi alți credincioşi decedați
au lăsat prin testament moştenire, conform ritului lor, ceea ce este în favoarea
săracilor din Biserica lor, sau patriarhului, să le considerăm valabile; ele vor continua
în prezența martorilor ortodocşi (1703)”42. „Când anumiți zimmi (nemusulmani)
lasă prin testament ceva patriarhului sau mitropolitului, aceste moşteniri după
ritualul lor, se numesc parisiya şi protesi (1732)”. „Când anumiți zimmi lasă prin
testament ceva patriarhului, mitropolitului, episcopului sau bisericii lor, să se ia
imediat la decesul lor moştenirile (1802)”43. „Dacă episcopii, călugării şi creştinii
decedați lasă bani mulți, cai, bunuri imobile sau orice alt lucru care să aparțină
bisericii, atunci când mitropolitul sau delegații desemnați de el ia în primire
moştenirea, agenții trezoreriei publice să nu intervină (1802)”44. „Dacă creştinii şi
Ibidem, Documentul II a, p. 37.
Ibidem, Documentul III, IV, p. 39.
38 Ibidem, Documentul V, p. 40.
39 Ibidem, Documentul VI, VII, p. 41.
40 Ibidem, Documentul IX, X, p. 43.
41 Ibidem, Documentul XI b, p. 44.
42 Ibidem, Documentul XV a, XV b, p. 48.
43 Ibidem, Documentul XII, XIII a, p. 45.
44 Ibidem, Documentul XIII b, XIV a, p. 46.
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zimmi decedați au lăsat prin testament, conform ritului lor, orice pentru patriarh,
mitropolit sau episcop, vom considera aceste moşteniri valabile; martorii ortodocşi
vor fi auziți de către autoritățile Şeryat-ului (1802)”. „Când anumiți zimmi lasă prin
testament o treime din avere Bisericii lor sau mănăstirii, patriarhului, mitropolitului
sau episcopului, martorii ortodocşi vor fi ascultați înaintea autorităților Şeryat-ului
(1802)”45. „Nu cumva să intervină cineva în averea (mitropolitului): viță-de-vie,
livezi şi ferme aparținând eparhiei sale, bisericilor şi mănăstirilor, câmpuri, păşuni
şi mori, care au fost mult timp proprietate funciară absolută şi au fost lăsate ulterior
moştenire, ca donație pioasă, panayir şi ayazma; case şi imobile lăsate moştenire
mănăstirilor şi instituțiilor ecleziastice asemănătoare (bisericilor) (1802)”46.
Observăm că aceste acte au o formă asemănătoare în conținut cu unele adăugiri
în anii următori, probabil în ideea de a uşura colectarea de taxe de la contribuabili,
care în final ajungeau în vistieria statului. În art. II.a, b se enumeră taxele ecleziastice, în
colectarea cărora mitropolitul era autorizat. În beratele mitropolitului, cele mai
vechi (din sec. XVII şi începutul sec. XVIII), îl regăsim deja în firmanele din a doua
jumătate a sec. al XVII-lea (atât timp cât se preocupa de interesele fiscale ale
mitropoliților), într-un context puțin modificat. De exemplu, într-un firman din
1661, în enumerarea taxelor sunt menționate mai mult imdad akceleri, miri kesim
akceleri şi succesiunea clericilor decedați; nu există totuşi o mențiune a produsului
pangar şi al multor altora, taxe şi schimburi în natură. În schimb, firmanul din 1672
aminteşte de zarar-i kaşşabiyye, de nikah akceleri, de patriklik rusumu, de pangar,
precum şi de alte plăți în natură. Alte firmane din sec. al XVII-lea conțin textul, care
seamănă cu cel al articolului II.b, cu puține modificări, în timp ce textul respectiv al
firmanelor din sec. al XVII-lea este identic cu cel al articolului II.a; este vorba
despre ansamblul taxelor eccleziastice înscrise în registrele oficiale ale biroului
episcopal din cadrul Departamentului de Finanţe (piskopos mukata’asi defterleri),
după cum suntem informați într-un firman din 1722.
De exemplu în beratele mai vechi, articolul II.b, nu se menționează, printre
contribuabili, decât călugării, preoții şi alți zimmi, dar în beratele mai recente, sunt
menționați şi episcopii. Printre taxele eccleziastice amintite în beratele mitropoliților
din Trabzon, nu regăsim gzitiye, iar zarar-i kaşşabiyye sunt omise din beratul din
1736. În articolul II b, citim ayazma, dar în art. I a, din diferite berate, se scrie şi
ayazmoz. Drepturile mănăstirii sunt menționate în beratele din 1733 şi 1740 (II b),
în beratele mai recente, nu figurează în enumerarea taxelor, dar se vorbeşte despre
ele în articolul III. Drepturile fiscale ale patriarhilor din berate, sunt formulate în
următoarea manieră: „independent de drepturile publice (miri rusum) la care sunt
obligați toți supuşii greci (ortodocşi) clerici şi laici, să plătească, în toți anii, laicii
10/12 aspri, preoții un sequin, ştiind că: cei din eparhiile dependente de Patriarhia
Constantinopolului o plătesc Patriarhului şi cei din alte regiuni o plătesc mitropolitului
sau arhiepiscopului”47. Perceperea unui drept creat pe fondul unei vechi obişnuințe
reprezenta un motiv de ofensă la adresa oficialilor publici față de mitropoliți,
arhiepiscopi şi episcopi, ceea ce trebuia adăugat în beratul fiecărui ierarh.
Ibidem, Documentul XVI, p. 49.
Ibidem, Documentul I a, p. 35.
47 Ibidem, p. 50.
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Articolul XIV conține dispoziția pentru succesiunea clericilor decedaţi fără
moştenitori legitimi, şi este în textul tuturor beratelor, fiind amintită de asemenea
de numeroşi clerici din sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea. În beratul patriarhului
Neofitus al XVII-lea, din 1789, se preciza: „Atunci când patriarhul şi vicarii săi
adună, în numele trezoreriei publice, succesiunea mitropoliților, arhiepiscopilor,
episcopilor, preoților şi călugărilor în bani, bunuri şi animale, nici un magistrat,
colector sau funcționar public, să nu poată să se amestece sau să facă reclamații,
sub nici un motiv, oricare ar fi el”. În beratul, din 1869, al Patriarhului Nilos al
Alexandriei, scria: „În caz de deces, bunurile ce au aparținut mitropoliților,
arhiepiscopilor, preoților sau călugărilor, vor fi luate de delegații patriarhului, iar
kassam-ul, beit-ul-mal-ul sau mutevelli să nu cumva să intervină”48.
Articolele XV şi XVI tratează moştenirile făcute în favoarea Bisericii, articolul
XVI nu se găseşte în beratele mai vechi, dar fusese deja cuprins în art. XV, diferența
constă doar în stabilirea sumei admisibile a moştenirilor-treimea averii celui care a
realizat testamentul, de treimile obținute de laici (zimmi) pentru Biserică. În firmane
sunt inserate dispoziții referitoare la succesiunile clericilor decedați, cât şi la
moşteniri lăsate de clerici sau de laici în favoarea Bisericii. În firmanele din sec.
XVII li se interzice autorităților turceşti de a se amesteca în bunurile legate de
Biserică, dreptul autorităților eccleziastice de a lua moştenitorilor a treia parte din
moştenire în favoarea Bisericii. Ca şi în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, remarcăm
faptul că textul art. XV.b este rezumat în sensul că vorbeşte de împărțirea treimii la
”săracii Bisericii”. Articolele XV şi XVI, în versiunea franceză a beratului (1789)
Patriarhului Neofitus, sunt rezumate astfel: „Noi vrem ca toți grecii, de ambele
sexe, fie clerici, fie laici, să aibă libertatea de a lăsa moşteniri patriarhului,
mitropoliţilor, preoţilor, bisericilor, mănăstirilor, săracilor şi ca aceste moşteniri
să fie respectate iar dovada (de posesie) a grecilor (ortodocşilor) asupra obiectelor
să fie primită în fața justiției”49. În beratul, din a doua jumătate a sec. al XVII-lea, se
poate citi: „testamentul care va fi făcut în favoarea săracilor Bisericii de către un
preot muribund, va fi valabil chiar dacă Patriarhul îl va judeca altfel”50.
Toate aceste taxe apăsau greu credinciosul de rând, care nu mai putea fi şi
donator voluntar către biserica de care aparținea sau către alte biserici din altă zonă
ortodoxă. De aceea, uneori se ajungea la neglijarea construcțiilor, care aveau nevoie
de: reparații, restaurarea picturii, refacerea acoperişului, bani pe care creştinul nu
mai avea de unde să-i doneze. Cu toate acestea, creştinii au apelat la nişte subterfugii,
acte care consfințeau clar donarea averii după moartea preotului, călugărului
mănăstirii sau mitropoliei, fără ca otomanii să poată interveni.
Din cauza taxelor foarte mari plătite de creştini nu mai aveau bani să-şi
renoveze bisericile şi cu atât mai puțin să-şi construiască altele din zid rezistente în
timp. Creştinii nu puteau construi biserici noi fără permisiunea specială acordată
de conducerea otomană şi numai într-o zonă în întregime creştină. Drepturile şi
privilegiile creştinilor depindeau de bunăvoința sultanului, iar documentele semnate

Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 53.
50 Ibidem, p. 55.
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de sultan, adresate succesorilor săi, puteau fi ignorate de aceştia51, de aceea trebuie
să apreciem pozitiv ctitoria domnească din Silistra din veacul al XVII-lea.
Mircea cel Bătrân a alipit Dârstorul Ţării Româneşti, în 1386, când se
autointitula „domn de amândouă părțile peste toată Podunavia până la Marea cea
mare şi singur stăpânitor al cetății Dârstorului” dar, în 1417 pierdea Dobrogea în
favoarea otomanilor, care au stăpânit-o până în 187852. Eparhiile ortodoxe din
Dobrogea alcătuiau Mitropolia Dârstorului şi erau sub jurisdicția Patriarhiei
Ecumenice53. Biserica mitropoliei din Dristra (Silistra) este o ctitorie a Domnitorului
Grigorie Ghica (1660-1664, 1672-1673), construită cu permisiunea autorităților
otomane, pentru românii ortodocşi de aici.
Ea a primit însemnate daruri din Ţara Românească, în sec. XVIII-XIX54. Pe 27
mai 1716 Ierotei Mitropolit de Dristra a scris Patriarhului Hrisant Notara, solicitând
dania cuvenită Bisericii sale: „arătând că totdeauna s-a dat ajutor domnesc anual
pentru întreținearea acestei Sfinte Mitropolii”55. La data 1 ianuarie 1742, Mihai
Racoviță, voievod al Ţării Româneşti, a dat un hrisov, prin care a întărit daniile
domnilor Şerban Cantacuzino şi Ştefan Cantacuzino, şi a promis că le va onora în
fiecare an, de Sfântă Mărie (15 august): „această milă să fie stătătoare, neschimbată
şi nemişcată până ce va fi Domnia mea în viață”56. Grigore II Ghica (1748-1752) a
rezidit biserica mitropolitană, i-a construit un zid înconjurător şi anexe. Domnul
Ţării Româneşti Alexandru Ipsilanti, a cerut voie, în decembrie 1774, de la Patriarhul
Sofronie, ca s-o înzestreze şi să-i renoveze chiliile şubrede, iar în 1777 a reînoit
dania de 500 de bulgări de sare/an 57. Alexandru Moruzi (ianuarie 1793-august 1796) a
emis un document prin care a dat privilegiul să ia milă de la ocne în valoare de 300
taleri/an, pentru 300 bolovani de sare şi 100 taleri din vămi, de la caravansariul
(han) domnesc pentru mănăstirea din Dristra (Silistra)58 şi, în 1783, mărea dania la
650 de bolovani de sare/an59. Aceeaşi danie de la ocne în valoare de 300 taleri/an,
pentru 300 bolovani de sare, şi 100 taleri din vămi, de la caravansariul domnesc
plus 350 taleri/an au fost reînoite de către Alexandru Ipsilanti în a doua sa domnie,
Constantin vodă, în 1805, şi fiul său, Ioan Gheorghe Caragea, la 14 mai 1814.
În Moldova, Nicolae Mavrocordat, în 9 şi 21 mai 1714, a reluat tradiția de la
Vasile Lupu, întărind milostenia de 6.000 de aspri/an plus 600 pentru cheltuiala
călugărilor Mănăstirii Dristra (Silistra) solicitând, la fel ca toți înaintaşii săi, să fie
trecut în pomelnicele mănăstirii. Ioan Calimachi al Moldovei a reînoit această

Ibidem, p. 178.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, vol. I. pp. 228-230.
53 Ibidem, vol. II, p. 479.
54 Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, Bucureşti, 1991, vol. I, Documentul 118, p. 145;
Eudoxiu De Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Documente greceşti după originale,
copiile Academiei Române şi tipărituri de Nicolae Iorga, Librăriile Socec & co, C. Sfetea, Pavel Suru,
Leipzig: Otto Harrassovvitz, Viena-Gerald & co, vol. XIV, Bucureşti, partea a II-a (1716-1777), p. 709.
55 Hurmuzachi, op. cit., vol. XIV, partea II-a, Documentul DCCLXXX p. 788.
56 ANR, DGAS, Bucureşti, Mănăstirea Aron Vodă, Bucureşti, pachet 1, Documentul 14.
57 Mircea Păcurariu, op. cit, vol. II, p. 481.
58 Claudiu Cotan, O istorie a Bisericii Ortodoxe slave, Editura Vasiliana, Iaşi, 2009, p. 194.
59 Mircea Păcurariu, op. cit, vol. II, p. 481.
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danie în anul 1763, dând 55 de lei şi cerea ca monahii să se roage pentru: „iertarea
sufletelor părinților noştri, pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru paza şi
odihna norodului creştinesc a aceştii de Dumnezeu păzită țară”60. Din acest text
deducem scopul acestor danii, scris explicit de către donatori în documente:
iertarea păcatelor şi pacea țării. Constantin Moruzi printr-un hrisov a dat 100 de lei
din venitul ocnelor, în septembrie 178061. Acest teritoriu aparținând otomanilor 500
de ani nu a fost uitat sau părăsit de domnii români fiind un spațiu locuit de creştinii
ortodocşi români lipsiți de mijloacele materiale necesare ca să-şi construiască sau
să-şi renoveze bisericile. Otomanii le-au dat voie să-şi construiască biserici cu bani
din donații externe, astfel a supraviețuit Biserica Ortodoxă în spațiul otoman.
GLOSAR
 ayazmos rusumu, ayazma rusumu-dreptul la Aghiazmă, la Hagiasma
 buyuruldu - ordonanțe ale marilor demnitari ai Statului, mari viziri, guvernatori generali,
adresate autorităților de provincie.
 firman(e) - documente pregătite, în numele sultanului, sub o formă protocolară specială, de
către biroul Consiliului suprem al sultanului.
 Giziye - cuvânt grecesc, un impozit ecleziastic plătit de către credincioşi patriarhului şi
mitropoliților
 imdad akceleri - subvenții
 miri rusum - taxele ecleziastice sau totalul câştigurilor ecleziastice pe care mitropoliții le
percepeau în eparhiile lor în vederea achitării plăților anuale, care la rându-i reprezenta o
contribuție a eparhiei la plățile regulare ale patriarhului la trezoreria statului. Se prezintă
sub diferite forme gramaticale sau lexicale, păstrând tot timpul aceeaşi semnificație: mirirusumat, rusumat-i, miriyye, russum-i miriyye, sau miri-rusumlar-i, sau mai degrabă miri.
 panyir rusum - taxe încasate de mitropolit cu ocazia serbărilor anuale ce aveau loc în
apropierea bisericilor sau mănăstirilor.
 patrikhk ve metroplidlik rusumu - taxele în bani destinate patriarhului şi mitropoliților;
pentru aceleaşi taxe sunt denumiri precum miri patrikhk ve metroplidlik rusumlari, patrikhk
mahsulu şi metropolidlik rusumu mahsulu.
 patrikhk ve metroplidlik rusum-taxele şi impozitele speciale datorate sultanului de patriarh şi
mitropolit
 patriki - patriarhul substantivul sau adjectivul arab
 rum; rumiyan - romanii (numele grecilor bizantini),
 rum milleti - națiunea grecilor
 rum patriki, rumiyan patriki - patriarhul grecilor

60
61

Hurmuzachi, op. cit., vol. XIV, partea I, p. 1154.
ANR, DGAS, Bucureşti, Mănăstirea Aron Vodă, pachet 1 bis, Documentul 7.
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DOBROGEA OT OMANĂ ŞI P RINCIPATELE UNITE,
ÎN STRATEGIA POLITIC Ă ŞI MIL ITARĂ
A INSURECŢIEI POL ONEZE DIN IANUARIE 1863

Veniamin CIOBANU
Aspirațiile spre refacerea teritorială şi independența națională ale polonezilor
nu au fost realizate, nici în timpul revoluțiilor europene, din anii 1848 şi 1849, cum
nu fuseseră concretizate nici de insurecția lor din noiembrie 1830. Din contra,
înăbuşirea revoluțiilor a avut drept urmare declanşarea unui val de represalii din
partea autorităților ruseşti, austriece şi prusiene, fiecare în teritoriile foste poloneze
pe care le-au anexat, în urma repetatelor împărțiri ale statului polon, efectuate, cu
precădere, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Cu toate acestea, nici polonezii
nu şi-au pierdut speranțele în apariția unor alte conjuncturi internaționale care ar fi
putut să le favorizeze realizarea dezideratelor amintite. Şi, într-adevăr, o astfel de
conjunctură s-a creat, într-un timp relativ scurt, după lichidarea revoluțiilor din
anii 1848-1849. Căci, odată cu diminuarea pericolului izbucnirii unor noi revoluții
de amploare, s-au agravat crizele orientale care au degenerat în bine cunoscutul
Război al Crimeei, declanşat în anul 1853. Din nou se părea că problema poloneză
avea să revină, şi mai pregnant, decât în perioadele anterioare, la ordinea zilei în
relațiile internaționale din Europa şi că avea să-şi găsească rezolvarea, în parametrii
preconizați de exponenții politici ai polonezilor. Deoarece, între planurile strategice
inițiale ale coaliției împotriva Rusiei, constituită, în principal, de Franța, Marea
Britanie şi Turcia, a figurat şi cel conform căruia, pentru a crea cât mai multe
dificultăți Rusiei, aceasta urma a fi atacată şi prin Marea Baltică, concomitent cu
declanşarea unei noi insurecții în Polonia Rusă şi în Lituania, cea din urmă,
devenită gubernie rusească. Planul a fost abandonat, însă, datorită faptului că
Austria a decis să ocupe Principatele Române şi să împiedice, astfel, acțiunile
militare ale Rusiei în Balcani1. Totuşi, acele proiecte au înlesnit constituirea pe
teritoriul Turciei a unei Legiuni poloneze, compusă din polonezii care participaseră
la revoluția din Ungaria, din anii 1848 şi 1849, şi care se aflau în Bulgaria, pusă sub

Józef Andrzej Gierowski, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 1985, Wydawnictwo Naukowe, p.
287. Pentru detalii privnd acel proiect, vezi Andrew Lambert, Strategy, Culture and Operations: The
British in thhe Baltic 1854-1855, în vol. The Crimean War 1853-1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for
World War?Empires, Nations, and Individuals, Edited by Jerzy W. Borejsza, Wydawnictwo Neriton,
Instytut Historii PAN, Warszawa [2011], p. 155-174; Michael Hinton, A Review of the Medical History
of The RoyaL Navy during the Baltic Campagne of 1854 and 1855, în ibidem, p. 175-190.
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comanda generalului Władysław Zamojski. Concomitent, un fost agent, ataşat pe
lângă Poartă, anume, Michał Czajkowski, care a trecut la Islam şi a intrat în
serviciul turcilor, sub numele de Sadyk paşa a reuşit să organizeze un regiment,
format din slavii aflați pe teritoriul turcesc, numiți „cazacii sultanului”, tot cu
scopul de a participa la războiul împotriva Rusiei. Acesta s-a încheiat, însă, în anul
1856, fără ca cele două formațiuni militare să fi putut lua parte, la vreuna din
campanii, datorită opoziției Austriei2. În schimb, exponenții diplomației Hotelului
Lambert au încercat să folosească războiul pentru a rezolva problema poloneză pe
cale diplomatică, dar pe seama Principatelor Române. Anume, generalul Władysław
Zamojski, colaborator apropiat al Hotelului Lambert, a avansat proiectul convingerii
puterilor aliate să decidă reconstituirea fostului stat polonez, între altele, şi prin
reîncorporarea Galiției, stăpânite de Austria, care ar fi urmat să fie despăgubită
pentru „pierderea” suferită, cu anexarea Principatelor Române3
Congresul de pace de la Paris, care s-a încheiat la 30 martie 1856, prin
semnarea bine cunoscutelor acte juridice internaționale care au dat Europei o nouă
configurație politică şi teritorială, a constituit, în acelaşi timp, o mare dezamăgire
pentru polonezi. Deoarece, nu a abordat şi, prin urmare, nu a rezolvat şi problema
poloneză, aşa cum spera liderul Marii Emigrații Poloneze de după anul 1830, şeful
diplomației Hotelului Lambert, prințul Adam Jerzy Czartoryski4.
Războiul Crimeei a avut, între alte consecințe, şi pe aceea că, aşa cum constata
istoricul american Barbara Jelavich, „was perhaps the most decisive single conflict of the
entire period since Peter the Great, because it created the general political conditions that
ultimately brought about the national unification of central Europe and a radical change in
the European balance”5. Ca urmare, “the result of the Crimean War were not be seen in
the terms of the Treaty of Paris but in the history of the next fifteen years” (s. n.)6. Pe acest
fundal, la care s-a adăugat faptul că preluarea tronului Rusiei de către Alexandru
al II-lea, în anul 1855, în urma decesului tatălui său, arhireacționarul Nicolae I,
„seamed to create a favourable augur for a « thaw » in the Polish lands” (s. n.), deteriorarea
raporturilor Rusiei cu Austria, datorată atitudinii acesteia din urmă față de cea
dintâi, în timpul războiului Crimei, precum şi apropierea franco-rusă, de după
1856, au creat iluzia profilării unor condiții mult mai favorabile pentru rezolvarea
problemei poloneze7. Ca urmare, s-au intensificat acțiunile revoluționare în Polonia
Rusă8, care au sfârşit prin declanşarea insurecției generale, la 22 ianuarie 1863.
Declanşarea ei a fost precipitată de decizia guvernului Rusiei de a efectua o
masivă recrutare în armata rusă, vizându-i, îndeosebi, pe tinerii orăşeni, cu scopul

Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 287; Juliusz Demel, Aleksander Jan Cuza książę Rumunii, Zakład
Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo,Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977, p. 48.
3 Juliusz Demel, op. cit., p. 48.
4 Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 288.
5 Apud Paul E. Michelson, Alexandru Ioan Cuza and the Polish Question: the Constangalia Incident of
1863, în vol. Romanian and Polish Peopels in East-Central Europe (17th-20th Centuries), Edited by
Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iaşi, 2003, p. 98.
6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 99.
8 Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 288 şi urm.
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de a dispersa organizațiile revoluționare9.
Evenimentul a avut un impact deosebit asupra opiniei publice europene.
Anglia şi Franța s-au postat pe o poziție clară, propoloneză. Împăratul Napoleon al
III-lea a reuşit să determine şi guvernul austriac să se alăture Franței şi Marii Britanii,
pentru a interveni pe lângă guvernul rus, în scopul convingerii țarului Alexandru
al II-lea să încheie armistițiul cu insurgenții, să admită accesul polonezilor în
funcțiile publice în Polonia Rusă şi folosirea limbii polone. Această intervenție,
întreprinsă în luna aprilie 1863, a rămas, însă, fără rezultat10. În schimb, Prusia s-a
declarat, chiar de la debutul insurecției, ostilă acesteia, încheind, în luna februarie
1863, cu Rusia o convenție în baza căreia cea din urmă avea libertatea de a-i urmări
pe insurgenții polonezi care s-ar fi refugiat în teritoriile prusiene11.
Evenimentele din Polonia Rusă au atras, în mod deosebit, şi atenția Porții.
Informându-l pe ministrul de externe Aali paşa despre promulgarea amintitului
decret referitor la înrolarea polonezilor în armata rusă, Conéménos bei, însărcinatul cu
afaceri al Porții la Petersburg, confirma faptul că măsura care a produs o impresie
penibilă în Polonia Rusă, îi viza, cu deosebire, pe orăşenii „dont les opinions seraient
suspectes, et ton peut se figurer à combien d’actes arbitraires peur donner l’application
d’une pareil loi” (s. n.)12. Relatând evenimentele din Polonia, un alt diplomat turc,
Khalil bei, ministru plenipotențiar al Porții la Petersburg făcea şi observația că
declanşarea insurecției - afirma el - nu a surprins pe nimeni în Rusia, şi cu atât mai
puțin guvernul acesteia, care se aştepta la aşa ceva, motiv pentru care luase, deja,
măsuri de precauție, în timp ce „le sentiment général de la nation russe étant jusqu’ici
que la Pologne a raison de vouloir s’affranchir” (s. n.)13.
Decretul privind recrutarea şi modalitățile de aplicare a lui au fost incriminate,
cu argumente suplimentare, ca fiind cauza imediată a declanşării insurecției, din
nou de către acesta, precum şi de către Aristarchi bei, ministrul plenipotențiar al
Porții la Berlin14.
Cum Aali paşa manifesta un interes deosebit față de atitudinea pe care au
adopat-o Anglia şi Franța față de insurecție şi față de amintita convenție prusianorusă, Aristarchi bei îl informa, la 15 februarie 1863, că era dezaprobată de
ambasadorii celor două puteri, acreditați la Berlin, care o considerau ca fiind „un
act de vasalitate” al Prusiei față de Rusia15. Diplomatul turc intrase, însă, şi în
posesia unei informații de interes direct pentru Turcia. Anume, că în timpul
negocierilor pe care le purta cu Austria, pentru a o convinge să se alăture poziției
sale în problema poloneză, Franța i-a propus, chiar, „l’union de la Galicie avec les

Ibidem, p. 305; Paul E. Michelson, op. cit., p. 100-101.
Józef Andrzej Gierowski, op. cit., p. 308.
11 Paul E. Michelson, op. cit., p. 101.
12 L’Empire Ottoman et l’Europe. Documents diplomatiques ottomans sur les affaires de Pologne et la Russie
(1861-1868). Réunis et publiés par Sinan Kuneralp, Les Éditions ISIS, Istanbul, 2012, p. 16 (în
continuare, L’Empire Ottoman et l’Europe).
13 Raportul lui Khalil bei, adresat lui Aali paşa, la 26 ianuarie 1863, în ibidem, p. 16-17.
14 Ibidem, p. 18, 20.
15 Ibidem, p. 21-22.
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Principautés Unies”, ale Moldovei şi Ţării Româneşti (s. n.)16. Ceea ce ar fi însemnat
anexarea Principatelor Unite la Imperiul Austriac, de vreme ce Galiția făcea parte
dintre posesiunile pe care le anexase de la fostul stat polonez. Guvernul austriac a
declinat, însă, propunerea franceză17, desigur, din cauza gravelor complicații
internaționale cu care ar fi fost confruntat, în cazul în care ar fi aderat, atunci, la un
astfel de scenariu. De altfel, însuşi Aali paşa era de părere că „cette combinaison implique
le commencement du changement de la carte de l’Europe et des droits qui la régissent” (s. n.)18,
motiv pentru care, considera înaltul demnitar turc, nu putea fi interpretată, în
împrejurările internaționale de atunci, ca fiind altfel, decât una din „ces utopies qui
se présentent de temps en temps dans l’esprit de quelques hommes d’Etat européens” (s. n.)19.
Dar, chiar şi cu această „valoare”, propunerea franceză reliefa, deja, chiar din faza
de început a insurecției, consecințele negative pe care le putea antrena, în primul
rând, asupra statutului juridic al Principatelor Unite, şi, pe cale de consecință,
asupra intereselor europene ale Porții. De aceea, poziția pe care a adoptat-o, încă
de la început, față de problema poloneză, şi pe care diplomații turci trebuiau să o
facă cunoscută Europei, a fost, şi a rămas, o atitudine de expectativă. Deoarece,
explica ministrul de externe Aali paşa, guvernul turc „sera de tout temps conséquent
avec lui même et n’encouragera point ailleurs ce qui ne pourrait être toléré dans ces Etats”
şi ceea ce era, de altfel, şi în scopul conservării păcii generale în Europa (s. n.)20.
Aşa cum am menționat, deciziile adoptate de Congresul de pace de la Paris,
la 30 martie 1856, au provocat o profundă decepție polonezilor. Frustrarea lor nu
era determinată, totuşi, numai de faptul că nu fusese luată nici măcar în discuție
problema poloneză, ci, în egală măsură, şi de faptul că una din hotărârile acelui for
internațional limita, în mod direct posibilitățile de acțiune a acestora, în viitor, în
scopul forțării comunității internaționale să dea câştig de cauză aspirațiilor lor,
legitime, de altfel, către unitate şi independență națională. Or, decizia incriminată
era cea referitoare la Unirea Principatelor Române. De aceea, dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza a provocat unora dintre exponenții politici ai polonezilor o
nedisimulată adversitate. Motivația acelei atitudini deriva tocmai din efectele
negative pe care le întrevedeau aceştia asupra promovării problemei lor pe plan
internațional pe care modificarea atât de radicală a statutului juridic al Principatelor
Române o putea determina. Căci, Unirea însemna afectarea poziției internaționale
a Porții şi, prin urmare, şi limitarea posibilităților acesteia de a acționa în sprijinul
lor fie direct, fie, mai ales, indirect, prin tolerarea pe teritoriul ei a acțiunilor menite
să dezlege problema poloneză. Iată pentru ce, împiedicarea desăvârşirii Unirii,
prin zădărnicirea dublei alegeri a lui Cuza, în locul căruia îl preferau în Moldova
pe Grigore Sturdza, fiul fostului domn al acesteia, Mihail Sturdza. Preferându-l pe
acesta, ale cărui vederi antiunioniste erau bine cunoscute, ei scontau, probabil, pe
faptul că aveau să obțină posturi importante în armata moldavă „ceea ce ar fi creat

Ibidem, p. 61.
Ibidem.
18 Ibidem, p. 70.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 38.
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baza pentru eventualele acţiuni în viitor, în favoarea problemei poloneze” (s. n.)21. Aşa se
explică comploturile organizate de polonezi împotriva lui Cuza, de la începutul
anului 1859, şi cel din luna septembrie 1860, regizate de Tomasz Wierzbicki, alias
Murad bei, în care a fost implicat, din nou, Grigore Sturdza22.
Între partizanii lui Grigore Sturdza se număra şi Michał Czajkowski - Sadâk
paşa23. El intenționa să înființeze un paşalâc, la conducerea căruia să se fi aflat el
însuşi, şi în care preconiza a fi incluse Dobrogea şi Delta Dunării, unde în anul 1860
se aflau 300 de polonezi şi a cărui capitală urma să fie stabilită fie la Silistra, fie la
Tulcea24. Proiectul polonezului era susținut de Turcia, deoarece era considerat ca
fiind un mijloc cu ajutorul căruia să se fi provocat dificultăți Austriei şi Rusiei în
Orientul European. În schimb, aşa cum s-a observat, acel paşalâc ar fi putut deveni
„a good base of training Polish insurgents”, dar, totodată şi „an uncomfortable neighbour
for the Romanian state” (s. n.)25.
Cei mai mulți polonezi se aflau în Moldova, unde, potrivit unor estimări,
numărul lor se ridica în anul 1862 la 1000 de persoane26, la care s-au adăugat,
ulterior, refugiații de după insurecția din ianuarie 1863. Or, aceştia aveau să
constituie o importantă sursă de recrutare a voluntarilor pentru detaşamentele
militare poloneze care urmau să se alătura insurgenților din Polonia Rusă27.
Datorită poziției sale geografice, Moldova era cea mai indicată, ca bază de operații,
în sprijinul insurgenților din Polonia Rusă. În Principatele Unite, dar mai ales în
Moldova, acționa aripa democratică a Hotelului Lambert, între membrii căreia se
distingea Zygmunt Miłkowski. De aceea, a fost trimis în Principate, cu misiunea de
a pregăti insurecția polonă, unde a plecat din Paris, în luna septembrie 1859,
contându-se şi pe strânsele legături pe care le avea cu unele personalități din
rândul românilor, care erau devotate cauzei polone28.
Concentrarea unui număr atât de mare de polonezi refugiați în Moldova a
atras atenția consulilor străini, cu deosebire a celui al Rusiei29, şi a îngrijorat şi
guvernul Prusiei. Îngrijorarea acestuia a fost exprimată de subsecretarul de stat la
Ministerul Afacerilor Externe al Prusiei, Thile, cu prilejul unei întrevederi pe care a
avut-o cu Aristarchi bei, în luna februarie 1863. Potrivit informațiilor deținute de
autoritățile centrale prusiene, în Principatele Unite se afla, la acea dată, un număr
important de refugiați polonezi, motiv pentru care înaltul demnitar prusian a cerut
explicații de la diplomatul turc. Deoarece, considera problema „comme impliquant du
Juliusz Demel, op. cit., p. 78; vezi şi p. 52 şi 77.
Dumitru Ivănescu, Romanian-Polish Relationships during Al. I. Cuza’s Reign, 1859-1866, în vol.
Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th-20th Centuries), Edited by Veniamin Ciobanu,
Editura Junimea, 2003, p. 83-86; pentru alte detalii privind comploturile poloneze şi implicarea lui
Grigore Sturdza, vezi Gheorghe Duzinchevici, Legături româno-polone în anii 1858-1859, Cartea
Românească, Bucureşti, 1941, passim (text şi documente).
23 Iuliusz Demel, op. cit., p. 78.
24 Ibidem, p. 78; Dumitru Ivănescu, op. cit., p. 90.
25 Ibidem, p. 90-91.
26 Juliusz Demel, op. cit., p. 138.
27 Gheorghe Duzinchevici, Cuza Vodă şi revoluţia polonă, p. 28.
28 Ibidem, p. 27-28.
29 Ibidem, p. 28.
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danger pour la tranquillité publique” (s. n.)30. Aristarchi bei a folosit, însă, împrejurarea,
pentru a submina poziția lui Alexandru Ioan Cuza față de guvernul prusian, evidențiind
„l’encouragement donné dans le temps par l’administration princière à l’agglomération
d’individus de cette catégorie” (s. n.)31. Crearea acelei situații a fost posibilă, remarca
diplomatul turc, şi datorită faptului că Puterile Garante nu au luat în considerare
atenționările Porții „sur les menées qui trouvaient aussi facile accès”, nu numai în
Principate, ci şi în Serbia şi Muntenegru. Aşa încât, conchidea Aristarchi bei, „il me
semble du reste que la tâche d’y aviser incombait aux signataires du traité de Paris” (s. n.)32.
Acuzații, la care demnitarul prusian a replicat „qu’à défaut de preuves convaincantes,
il ne serait pas facile d’agir” (s. n.)33.
Observațiile lui Aristtarchi bei au fost aprobate de către Aali paşa, fiind şi el
de părere că temerile cabinetului prusian erau întemeiate, de vreme ce Alexandru
Ioan Cuza „est entré tête baissé dans une politique diamétralement opposée à ses devoirs”,
aşa încât, „la situation des affaires dans les Principautés menace une explosion qu’il est du
devoir de tous le prévoir”, motiv pentru care, îl informa el pe Aristarchi bei, se adresase,
deja, reprezentanților de la Constantinopol ai Puterilor Garante, atenționându-i
asupra posibilelor consecințe „supărătoare” ale acelei stări de lucruri (s. n.)34.
Sub presiunea consulului Rusiei, la jumătatea lunii ianuarie 1863, Cuza a
ordonat expulzarea polonezilor din Principate. Constatând că era imposibil să se
formeze detaşamente poloneze înarmate pe teritoriul Principatelor, datorită
opoziției categorice a lui Cuza, Zygmunt Miłkowski a hotărât să-şi pună planurile
în aplicare pe teritoriul otoman, anume, la Tulcea. Deoarece în Tulcea, datorită
marii diversități etnice şi lingvistice a celor ce populau portul, polonezii nu ar fi
atras asupra lor o atenție deosebită din partea autorităților turceşti locale. În plus,
localitatea oferea posibilitatea unor legături lesnicioase cu Polonia Rusă şi cu
emigrația. De acolo, se putea pleca în câteva direcții pe uscat, pe râul Prut, cât şi pe
Marea Neagră şi, totodată, puteau fi ținuți sub observație agenții ruşi. Acolo,
Zygmunt Miłkowski a fost numit, la 10 aprilie 1863, de către generalul Józef
Wysocki, „comandantul suprem al forțelor militare din partea sudică a Podoliei şi
al filialelor răsărite”35. Acolo se afla, deja, un personaj important al emigrației
poloneze, anume Janusz Woronicz, fost maior în regimentul cazacilor turci al lui
Sadyk paşa, care rămăsese în Tulcea din timpul Războiului Crimei, fiind, atunci,
funcționar al consulatului francez din localitate36. Potrivit unui raport al lui Omer
Fevzi paşa, guvernatorul de Tulcea şi reprezentantul Porții în Comisia Europeană a
Dunării, adresat lui Aali paşa, la 27 februarie 1863, polonezii aflați în Tulcea, fie cei
ce fuseseră expulzați din Principate37, sau care îşi aveau, deja, de mai mult timp,
L’Empire Ottoman et l’Europe, p. 19.
Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem; „il me semble - sugera Aristarchi bei - que le Cabinet de Berlin avait ses raisons en me faisant ces
ouvertures quasi confidentielles De mon côté, j’ai cru devoir en saisir l’occasion pour lui faire entrevoir l’orage
que pourrait provoquer sur l’Europe la continuation d’une politique délayable” (s. n.) (ibidem).
34 Ibidem, p. 24.
35 Juliusz Demel, op. cit., p. 144.
36 Ibidem, p. 49; vezi şi p. 140-143.
37 Un număr de 14 dintre aceia reuşiseră să evadeze dintr-un convoi de 3000 de arestați de
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domiciliul stabil în Tulcea, urmăreau cu atenție evoluția insurecției din Polonia
Rusă şi, pe măsură ce aveau veşti favorabile, plecau în mare număr, pentru a se
alătura compatrioților lor. Iar cei care mai rămăseseră aşteptau doar să-şi procure
mijloacele financiare necesare, pentru a pleca şi ei38. Informația i-a produs o
adevărată satisfacție lui Aali paşa. Deoarece, motiva el, „comme la plupart de ces gens
sont d’une caractère turbulent, nous n’avons qu’à nous féliciter de la résolution qu’ils ont
spontanément prise de quitter notre territoire, sans que nous soyons mis dans la nécessité
de leur refuser l’hospitalité que nous leur avons jusqu’ici accordée (s. n.)39.
Guvernul rus avea, totuşi, alte informații. Cu prilejul unei întrevederi cu
Khalil bei, prințul Gorceakov, ministrul de externe al Rusiei, a exprimat îngrijorările
provocate guvernului său de faptul că voluntarii polonezi, concentrați la Tulcea, ar
fi fost, la începutul lunii aprilie 1863, în număr de 4000 şi că erau bine înarmați. Lor
li se alăturau, însă, în fiecare zi, alții care veneau din Constantinopol, de unde le
provenea, de altfel, şi armamentul, inclusiv tunurile. Mai mult chiar, revoluționarii
polonezi ar fi câştigat de partea lor cele două regimente de cazaci turci ce staționau
în împrejurimile oraşului Tulcea. Ei ar fi urmat a pleca, în grupuri mici, prin
Moldova, în Polonia Rusă. Dacă nu se descoperise, încă, până atunci, ruta pe care
ar fi urmat să se deplaseze şi nici punctul unde ar fi trebuit să se reunească, în
schimb, afirma înaltul demnitar rus, era „de notoriété publique que les Autorités
Ottomane favorisaient ces préparatifs militaires sous la haute direction de Sadyk paşa
Czaïkowski” (s. n.)40. Multe din informațiile comunicate de Gorceakov lui Khalil bei
proveneau guvernului rus de la consulul său din Iaşi care raportase că, în pofida
înfrângerilor suferite de insurgenți atât în Polonia Rusă, cât şi în Lituania, „loin de
diminué l’agitation révolutionnaire à la frontière méridionale, paraissaient stimuler
l’activité du parti ultra démocratique auquel appartient Sadik Pacha et son état-major et
concentrer l’attention du comité central sur les opérations dont le Bas-Danube serait
destiné a devenir leur point de départ” (s. n.)41; că ştirile care îi parveneau din Tulcea
menționau că „les rassamblements dans cette ville, ainsi qu’à Choumla, Matchine,
Kustendjé etc” căpătau, din zi în zi, proporții tot mai mari, concomitent cu progresele
înregistrate în organizarea militară a voluntarilor; că la Tulcea erau aşteptate să
sosească pe Marea Neagră arme şi muniții de război în cantități considerabile, iar
autoritățile ruseşti din Kiev şi se refugiaseră la Iaşi, „où le Gouvernement des Principautés leur accorda il
y a sept mois, une hospitalité large et protectrice” (s. n.), şi anume: Anthoni Korwin, Justyn Mirski,
Bronisław Czerni, Prosper Zirnież, Dimitr Swoboda, Zenon Maliszewski, Aloizy Brunowiecki,
Antoni Godziemba, Michał Gromadzki, Andrzej Zamiechowski, Józef Zielinski, Jacob Dolenga,
Antoni Kafca, Panooski (ibidem, p. 25)
38 Ibidem; potrivit datelor utilizate de Gheorghe Duzinchevici, „pregătirile militare ale legionarilor poloni
au început la Tulcea pe la jumătatea lunii mai (1863 - n. n.)…Cu toate că Tulcea era un port unde uşor se
puteau afla câteva sute de străini fără a atrage atenţia autorităţilor o parte din legiune era încartiruită lângă
oraş, în satul nemţesc Franzensthal” (s. n.) (idem, Cuza Vodă şi revoluţia polonă, p. 29).
39 L’Empire Ottoman et l’Europe, p. 34.
40 Raportul lui Khalil bei, către Aali paşa, din 17 aprilie 1863, în ibidem; această acuzație pare a fi
confirmată şi de faptul că, potrivit unei informații, din 4 martie 1863, Omer Fevzi paşa ar fi oferit
polonezilor refugiați în Tulcea suma de 1356 de piaştri (Gheorghe Duzinchevici, Cuza Vodă şi
revoluţia pololnă, p. 25, n. 1).
41 Raportul lui Khalil paşa, din 17 aprilie 1863, în L’Empire Ottoman et l’Europe, p. 44.
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cazacii turci care erau stabiliți în Dobrogea le promiseseră concursul lor ce urma să
se concretizeze printr-o invazie în Basarabia; că planurile şefilor refugiaților poloni
vizau stabilirea de legături cu opoziția din Principate, îndreptată împotriva lui
Alexandru Ioan Cuza, cel mai periculos dintre reprezentanții acesteia fiind prințul
Grigore Sturdza, alias Muhlis paşa; căci, „à cause de se relations avec plusieurs officiers
supérieurs du corps de Tultcha il serait désigné pour le rôle principal dans une action commune
des révolutionnaires polonais et roumains” (s. n.)42 ; pentru că, datorită prezenței
numeroaselor „bande de aventurieri” la Dunărea de Jos şi în Galiția exista temerea
de o invazie polonă în Moldova care, conjugată cu nemulțumirile unor români față
de guvernarea lui Cuza ar fi putut deveni o „mişcare națională”; că prin răsturnarea
ordinei de drept din Principate, polonezii ar fi putut să-şi asigure imense resurse
materiale şi posibilități de a-şi completa forțele lor militare, „et qu’en cas de succès et
si un gouvernement favorable à leurs vues parvenait à s’installer, ils gagneraient de plus
une base d’opération” (s. n.)43.
Dată fiind gravitatea situației, prințul Gorceakov i-a solicitat lui Khalil bei
să-l informeze pe Aali paşa şi să-i atragă atenția asupra inconvenientelor care ar fi
rezultat pentru interesele celor două state, în general, cât şi pentru relațiile lor
bilaterale, în special44.
Acuzațiile, directe sau indirecte, erau suficient de serioase, pentru ca diplomatul
turc să nu încerce să disculpe autoritățile turceşti din Dobrogea, sugerând că
informațiile pe care le deținea ministrul rus erau exagerate45. La rândul său, Aali
paşa confirma, şi el, exagerările referitoare la amploarea concentrărilor poloneze la
Tulcea şi nega faptul că Sadyk paşa ar fi avut vreun rol în planurile acestora, de
vreme ce el şi regimentele sale se aflau, atunci, în Tesalia46.
Totuşi, informațiile care continuau să parvină guvernului rus nu erau câtuşi
de puțin în măsură să-l liniştească. Ministrul rus pe lângă Poartă, Novikov, semnala
înmulțirea depozitelor de armament în Principatele Unite şi iminenta sosirea a
unui transport de arme la Tulcea cu un vapor, ce se părea că erau trimise din Franța.
Alte rapoarte ale consulului rus de la Iaşi semnalau faptul că apăruseră indicii că
polonezii ar fi abandonat, pentru moment, ideea unei expediții contra Rusiei,
lansată de la Dunărea de Jos, sau din Principatele Unite, în favoarea concentrării
forțelor lor în Podolia şi Volhinia, motiv pentru care numărul polonezilor adunați
la Tulcea s-ar fi diminuat considerabil. Cu toate acestea, Tulcea ar fi rămas ca o
importantă bază de operațiuni şi depozit de arme şi muniții, ce ar fi urmat să le
parvină acestora, pe Marea Mediterană şi pe Marea Neagră, din Franța şi Italia.
Consulul rus din Principate mai informa că un emisar al Comitetului Central
Revoluționar sosise la Tulcea, de unde plecase să-l întâlnească pe Sadyk paşa.
Luând act de noile dovezi pe care le invocau ruşii, pentru a-i convinge pe
turci despre pericolul reprezentat de concentrarea polonezilor la Tulcea, Aali paşa
nu a putut nega faptul că autoritățile au tolerat, totuşi, prezența pe teritoriul Turciei a
Ibidem.
Ibidem; planuri cunoscute, după cum se ştie, istoriografiei problemei.
44 Ibidem.
45 Ibidem, p. 45.
46 Depeşa lui Aali paşa, din 21 aprilie 1863, în ibidem, p. 48.
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refugiaților poloni. În schimb, i-a recomandat lui Khalil bei să-l asigure pe Gorceakov
că „tout en respectant la loi d’hospitalité, nous ne tolérerons aucun qui puisse servir
d’encouragement donné aux menés des réfugiés polonais se trouvant en Turquie” (s. n.)47.
Poziția Porții față de problema poloneză a fost formulată, însă, mai clar într-o altă
depeşă, adresată aceluiaşi Khalil bei. Referindu-se la amintitul raport al acestuia
din urmă, din 17 aprilie 1863, şi aprobând răspunsul pe care l-a dat lui Gorceakov,
după ce îşi exprima rezervele față de autenticitatea informațiilor pe care le deținea
guvernul rus, referitoare la acțiunile refugiaților polonezi de la Tulcea, îi recomanda să
asigure guvernul rus că, deşi polonezii vor găsi întotdeauna azil politic în Turcia,
ca oricare alții aflați în această categorie, ei nu vor beneficia, totuşi, niciodată de
sprijinul guvernului turc, pentru acțiunile lor revoluționare. Deoarece, „nous ne sommes
pas partisans de ces systèmes, de ces principes qui sont mis en avant pour bouleverser
l’ordre légal partout et en tout” (s. n.)48.
Asigurările date de Aali paşa nu erau, totuşi de natură să diminueze
îngrijorările autorităților centrale ruse, de vreme ce informațiile care îi parveneau
din Dobrogea menționau că la Tulcea fuseseră înființate trei centre de recrutare a
voluntarilor, nu numai polonezi, ci şi bulgari şi, chiar, „ruşi”, termen care îi
desemna, desigur, pe ruşii lipoveni. Datorită faptului că autoritățile locale turceşti
nu le cenzurau activitatea, recrutorii reuşiseră să înroleze, până la începutul lunii
iulie 1863, 600 de persoane, cărora li se plăteau trei piaştri, şi recrutările continuau.
Mai mult, chiar, potrivit informațiilor ajunse la Petersburg, autoritățile turceşti de
la Babadag ar fi declarat că nu împiedicau recrutările, datorită ordinelor Porții, şi
că le furnizau voluntarilor arme şi muniții. Un anume Czajkowski, al cărui grad de
rudenie cu Mihał Czajkowski Sadyk paşa nu era cunoscut, şi care era unul din
inițiatorii acelor centre de recrutare, reuşise să facă şi un important stoc de arme,
şei, îmbrăcăminte, căruțe de campanie, toate fiind pregătite, se subînțelegea,
pentru a fi trimise în sprijinul insurgenților din Polonia Rusă. Voluntarii mai erau
subvenționați de un general ungur, pe nume Türr, care se afla la Tulcea, împreună
cu alți unguri, şi care îi atenționa pe voluntari să fie gata de acțiune la primul semnal.
Tot potrivit aceleaşi surse de informații, la Tulcea mai sosiseră şi mulți italieni,
veniți împreună cu generalul Türr, precum colonelul Cafredi, patru ofițeri garibaldieni,
maiorul Marziani Zerbibi, coloneii Briglialli, Mazzoni şi Bilivesi49. În ceea ce-i
Depeşa lui Aali paşa , adresată lui Khalil bei, la 11 ianuarie 1863, în ibidem, p. 84-85.
Depeşa din 18 iunie 1863, în ibidem, p. 86.
49 Raportul lui Khalil bei, din 3 iulie 1863, în ibidem, p. 89; „turcii erau îngăduitori faţă de aceste pregătiri
- nota Gheorghe Duzinchevici - graţie intervenţiei polonezului Franciszek Sokulski la marele vizir pe care îl
cunoştea” (s. n.) (idem, Cuza Vodă şi revoluţia polonă, p. 29). Informația este confirmată şi de istoricul
polonez Krzysztof Dach, potrivit căruia „guvernatorul oraşului, Raşid paşa, pe care l-a vizitat Miłkowski,
privea printre degete la preparativele polonezilor din Tulcea. Turcul i-a avertizat, chiar, pe polonezi în legătură
cu spionii ruşi care se aflau în Tulcea şi în împrejurimi… Comportamentul său era inspirat de guvernul turc
care îi avertiza pe polonezi numai « să nu compromită Turcia », adică să nu ofere ruşilor dovezi certe despre
intenţiile lor. De aceea Miłkowski, Jagmin şi Zima au atras atenţia asupra necesităţii unei bune conspirări a
magazinelor cu echipamente, formate, parţial, din îmbrăcăminte, medicamente şi provizii alimentare …Apoi,
pentru a nu atrage atenţia asupra prea marelui număr de străini care se aflau în oraş, au fost încartiruite acolo
numai două companii: cea dintâi, comandată de Cieszkowski, şi cea de a treia, comandată de Brzozowski, în
timp ce cea de a doua, comandată Towarnicki a fost dislocată în colonia nemţească de lângă Tulcea, care se
47
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priveşte pe unguri, a venit la Miłkowski, în Tulcea, generalul Frigyesy. După întâlnirea
cu acesta, Zygmunt Miłkowski a plecat la Constanța, pentru a discuta cu colonelul
italian care, în prealabil, fusese în Bucureşti, împreună cu generalul Türr. Cu acea
ocazie, generalul ungur l-a asigurat că « Garibaldi doreşte sincer să ne trimită un
detaşament în ajutor, dar dificultăţile de transport l-au împiedicat să o facă » (s. n.)50.
Indiciile unui apropiat atac al polonezilor şi al partizanilor lor din Tulcea şi
din împrejurimi se multiplicau la începutul lunii iulie 1863, unde erau semnalate
mari concentrări de oameni, achiziționări de cai, în Moldova, transporturi clandestine
de arme, cu vaporul51.
Cât de reale erau informațiile ruseşti referitoare la amploarea concentrărilor
polonezilor în Dobrogea, în general, în Tulcea, în special, este dificil de apreciat,
din cauza lipsei altor surse de informare52. Certe şi justificate erau, în schimb,
temerile ruşilor că acolo se pregătea o intervenție în forță, în sprijinul insurgenților
poloni care purtau lupte grele cu armatele ruseşti.
Între planurile strategice ale Hotelului Lambert a figurat, la un moment dat,
şi atacarea Odesei, cu scopul de a obține o victorie strălucită care să sporească
prestigiul insurgenților. Ceea ce părea posibil de realizat, în condițiile în care ruşii,
pentru a preîntâmpina un atac în Basarabia, au dislocat o mare parte a trupelor şi
flotei aflate în împrejurimile Odesei. Potrivit planului, un vapor de mare pescaj,
comandat de căpitanul Magnan - un ofițer francez, naturalizat polon - trebuia să
treacă prin Istanbul, pentru a ajunge în Dobrogea, la vechiul port de cereale,
Caraorman, care era, atunci, părăsit. Acolo s-ar fi îmbarcat corpul expediționar
polonez, împreună cu tătarii şi lipovenii, care trebuiau să servească drept ghizi, cu
destinația Odesa. Planul nu a obținut, însă, aprobarea împăratului Napoleon al IIIlea, deoarece punerea lui în practică ar fi putut declanşa un război al Franței cu
Rusia, război pe care Franța nu şi-l putea permite, din lipsă de aliați53.
S-a ales, deci, varianta trecerii forțate, peste Dunăre, pe teritoriul românesc,
spre nordul Moldovei, şi de acolo, în Polonia Rusă. Motivația acelei decizii a fost
de natură politică, în sensul provocării unui nou conflict militar internațional, de
pe urma căruia se aştepta, din nou, rezolvarea problemei poloneze. Deoarece, aşa
cum mărturisea, mai târziu Zygmunt Miłkowski, trecerea prin teritoriul românesc
«ar fi implicat România, apoi Turcia şi, în cele din urmă, Europa, în sfera de activitate a

numea atunci Franzensthal” (s. n.) (idem, Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX wieku, Warszawska
Oficyna Wydawnicza „GRYF”, Warszawa, 1999, p. 394).
50 Krzysztof Dach, op. cit., p. 395; autorul a fost de părere că această explicație a fost doar de formă,
deoarece, în realitate, aşa ceva nu doreau nici Franța şi nici Austria (ibidem).
51 Raportul lui Khalil bei, din 12 iulie 1863, în ibidem, p. 90; la 24 iunie 1863, Miłkowski a primit o
telegramă de la Franciszek Sokulski, din Istanbul, prin care îl anunța că au fost încărcate arme pe un
vapor care urma să ancoreze, în aceeaşi zi, în portul Constanța (Krzysztof Dach, op. cit., p. 395).
52 Vezi, în acest sens, şi Krzysztof Dach, op. cit., p. 397.
53 Gheorghe Duzinchevici, Cuza Vodă şi revoluţia polonă, p. 26-27; posibilitatea era întrevăzută, se
pare, de autoritățile ruseşti. Căci, la 6/18 iulie 1863, Raphael Hava efendi, consulul general al Turciei
la Odesa, îl informa pe Aali paşa că guvernul rus, „ayant appris qu’un certain nombre de Polonais se
trouvait réuni sur la rive gauche du Danube, a envoyé sur le littoral et aux frontières de la Bessarabie des
troupes avec des canons, pour s’opposer soit à un débarquement soit au passage de ses frontières” (s. n.)
(L’Empire Ottoman et l’Europe, p. 93).

184

D o br o g e a ot o m a nă ş i Pr i nci pa t el e U ni te , î n st r at e g i a pol i ti c ă ş i m il i t ar ă
a i ns ur e c ţi e i po l o ne z e di n ia nua r i e 1 8 6 3

insurecţiei poloneze» (s.n.)54. Ca urmare, în noaptea de 12 spre 13 iulie 1863,
detaşamentul polonez, comandat de Zygmunt Miłkowski, compus, după unele
informații, din 213 persoane, a trecut Dunărea, pe o ambarcațiune engleză, în
apropiere de Tulcea, pe teritoriul românesc, din sudul Basarabiei, lângă lacul
Cahul55. Somat de colonelul Ion Călinescu, din ordinul domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, să nu mai înainteze şi să depună armele, Zygmunt Miłkowski a refuzat,
refuz datorită căruia s-a produs bine cunoscuta ciocnire dintre români şi polonezi,
în satul basarabean Costangalia, în ziua de 15 iulie 1863. Nici după acest incident,
soldat cu morți şi răniți de ambele părți, cei mai mulți fiind, însă, din rândul
soldaților şi ofițerilor români, Miłkowski nu s-a oprit, ci a înaintat spre nordul
Moldovei, detaşamentul polonez acceptând să depună armele abia în satul Rânzeşti,
la 17 iulie 186356. Evenimentele ulterioare, fiind bine cunoscute istoriografiei problemei,
ne vom limita la câteva comentarii pe marginea atitudinii Turciei, aşa cum a fost ea
surprinsă în documentele diplomatice turceşti, amintite la începutul acestor pagini.
Într-o circulară, adresată de Aali paşa reprezentanților diplomatici ai Turciei
de la Paris, Londra şi Torino, invoca încercarea autorităților turceşti de la Tulcea de
a împiedica plecarea polonezilor, arestând o sută dintre cei care erau supuşi ai
Porții57. În ceea ce priveşte incidentul de la Costangalia, Aali paşa era de părere că
„ce recours aux armes est très regrettable sans doute, mai en défendant leur territoire contre
un ramassis des gens armés, les Autorités Valaques ont fait leur devoir et ont agi conformément
à ce qui découle de l’attitude de la Sublime Porte” (s. n.)58. Prin urmare, continua el,
„considéré sous ce point de vue leur conduite ne serait être blâmée” (s. n.)59. Mai mult,
chiar, decizia lui Cuza de a-i opri, chiar şi prin forța armelor, pe polonezi dovedea
că „le Gouvernement Princier rompe avec ses habitudes tolérantes pour ce qui regarde
les tentatives révolutionnaires”, şi, ca atare, „nous aurions même désiré le voir un peu

Juliusz Demel, op. cit., p. 144-145.
Ibidem, p. 149; vezi şi Krzysztof Dach, op. cit., p. 398 şi urm.
56 Juliusz Demel, op. cit., p. 149; Krzysztof Dach, op. cit., p. 403-405; Dumitru Ivănescu, op.cit., p. 92-93.
57 În legătură cu acea aşa zisă arestare, alte surse documentare o prezintă în cu totul altă ipostază.
Astfel, potrivit lui Krzysztof Dach, „deoarece activitatea polonezilor (de la Tulcea - n. n.) producea un tot
mai mare ecou în Europa, guvernul turc a ordonat guvernatorilor săi (din Dobrogea - n. n.) să efectueze
arestări formale, în scopul liniştirii Rusiei. De aceea, şi Reşid paşa (guvernatorul Tulcei - n. n.) s-a înţeles cu
Miłkowski că « o condiţie sine qua non a plecării era sacrificarea a 30 de persoane, a căror alegere mi-a
încrediţat-o, cu plăcere, paşa, mie însumi ». A promis că toţi ceilalţi arestaţi vor fi introduşi în arest pe o uşă, şi
scoşi pe o alta. Arestările nu-i afectau pe soldaţii companiei care era încartiruită în colonia nemţească”
(Franzensthal - n. n.) (s. n.); informații confirmate şi de alte surse poloneze, apropiate insurgenților.
Astfel, într-un raport adresat, din Tulcea lui Władysław Jordan, agentul polonez de la Istanbul, la 10
ianuarie 1864, se relata că „în timpul expediţiei lui Miłkowski, atitudinea lui Rasid paşa a fost « echivocă şi
ipocrită », pentru a salva aparenţele” (s. n.) (Gheorghe Duzinchevici, Cuza Vodă şi revoluţia polonă, p. 30,
n. 2); Janusz Woronici, emisar al lui Adam Jerzy Czartoryski în Principatele Unite, a fost şi mai
explicit: într-o scrisoare din 9 septembrie 1863, afirma că „turcii au fost aceia care au îndemnat pe
Miłkowski să intre înarmaţi în România” (s. n.) (ibidem, p. 44); pentru că, explica Witold Czartoryski, un
alt emisar al Hotelului Lambert în Principatele Unite, „Poarta nu s-ar fi supărat dacă aceştia ar fi compromis
pe Cuza şi pe români” (s. n.) (ibidem).
58 L’Empire Ottoman et l’Europe, p. 97.
59 Ibidem.
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plus tôt entrer dans cette voie et notamment lorsque la question des armes a surgi” (s. n.)60.
Ecoul evenimentelor de la Tulcea şi Costangalia s-au prelungit şi în lunile
următoare, guvernul turc făcând serioase eforturi diplomatice, pentru a convinge
că nu a favorizat în nici un fel producerea lor.
Astfel, Khalil bei a fost instruit să dea noi asigurări prințului Gorceakov că,
„loin d’encourager la révolution polonaise, la Sublime Porte fait sincèrement et loyalement
son possible pour empêcher qu’elle ne puisse pas se renforcer du côté de la Turquie” (s.
n.)61. Prin urmare, incidentul de la Costangalia nu putea fi pus în nici un caz pe
seama neglijenței autorităților locale turceşti din Dobrogea care ar fi putut înlesni
trecerea polonezilor în Moldova62. La Viena, explicațiile date de Calimachi bei
despre evenimentele de la Costangalia au fost acceptate de ministrul de externe
Rechenberg care a mai apreciat pozitiv şi măsurile luate de Alexandru Ioan Cuza63.
La Londra, subsecretarul de stat la Foreign Office, Layard, a lăsat, însă, să se înțeleagă
indispoziția produsă englezilor de evenimentele de la Costangalia. Potrivit
ambasadorului Musurus bei, Layard i-a spus că „d’après les dernières lettres du Consule
Général britanique à Bucarest, c’est bien à tort et contrairement à la vérité” (s. n.)64 modul
în care presa a relatat evenimentele de la Costangalia, prezentându-le ca o dovadă
de bravură a armatei române. Din contra, soldații români, deşi cu mult superiori
numeric celor polonezi, au fost bătuți „et se sont enfuis tout tremblants et à la
débandade” şi că, mai târziu, adică în satul Rânzeşti, polonezii s-au văzut confruntați
cu o armată întreagă moldo-valahă şi când au vrut să depună armele, „les soldats et
les officiers (români - n. n.) poussaient des cris de joie pour avoir eu le bonheur d’échapper
aussi au danger d’un nouveau conflit” (s. n.)65. Astfel că, de fapt, conchidea Layard,
inciddentul de la Costangalia „a fait voir ce que vaut l’armée moldo-valaque dont le
Prince Couza se montre si fier, et sur laquelle il comte, quand ose braver son suzerain et se
permettre des actes de dictateur” (s. n.)66. Cât priveşte guvernul prusian, Bismarck a
aprobat, întru totul, politica poloneză a Rusiei, blamându-i pe insurgenții polonezi
pe care îi califica drept „brigands et assassins”, şi a stigmatizat „les simpathies
témoignées en faveur des Polonais”, a căror insurecție, afirma el, nu era o mişcare
națională, motiv pentru care insurecția avea să fie în curând înăbuşită (s. n.)67. O
perspectivă care nu putea decât să satisfacă Poarta, deoarece, l-a asigurat Aristarchi
bei, „la Sublime Porte verrait avec un extrême plaisir l’ordre et la tranquillité solidement
rétablie dans l’empire limitrophe”, adică Rusia (s. n.)68. De asemenea, diplomatul turc
îl asigura pe ministrul de externe al Prusiei că guvernul său dezaproba, de asemenea,
implicarea unor puteri străine în declanşarea insurecției poloneze. Deoarece,
explica el, „nous savons de triste expérience tout le mal que causent ces manifestations
périodiques et je me permettrait de faire observer que chez nous elles se produisent très
Ibidem, p. 97-98.
Ibidem, p. 99.
62 Ibidem; pentru realitatea faptelor, vezi n. 57.
63 Ibidem, p. 102.
64 Ibidem, p. 103.
65 Ibidem; o descriere asemănătoare a evenimentelor a făcut şi Krzysztof Dach, în op. cit., p. 402-405.
66 Ibidem.
67 Ibidem, p. 110.
68 Ibidem.
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souvent sans raisons et presque toujours de propos délibérés” (s. n.)69.
S-a încheiat, astfel, printr-un fiasco total, una din tentativele de a salva
insurecția polonă, prin declanşarea unui nou conflict european, de pe urma căruia
Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti şi-ar fi putut înceta existența.
Gravitatea implicațiilor internaționale şi modalitatea cu totul neadecvată împrejurărilor
de atunci au fost, desigur motive care i-au determinat pe unii exponenți de seamă
ai Marii Emigrații Poloneze să critice aspru întreprinderea lui Zygmunt Miłkowski70.

Ibidem.
Juliusz Demel, op. cit., p. 145; un adevărat rechizitoriu i-a făcut Mihał Mrozovickki, agentul
Guvernului Național Polonez în Principatele Unite, în raportul său, din 17 august 1863; între alte
acuzații, el îi reproşa lui Zygmunt Miłkowski faptul că nu a putut aduna la Tulcea mai mult de 300
de persoane (Wydawnictwo Materiałów historyi powstania 1863-1864, Tom V, Lwów, 1894, p. 243 şi urm.
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VESTIGII T URCEŞTI ÎN TERMINOLOGIA
DOBROGEANĂ A PESCUIT ULUI

Emil SUCIU
Abstract: The territory of Dobrudja has always been the witness of a large development of fishing,
as well as of the living together and the occupational co-operation of several ethnical communities, and,
implicitly, of their reciprocal influences. Our paper aims at pointing out the richness in Turkish loanwords
of the Romanian terminology of fishing used in this region. Some of the mentioned specific dialectal terms
have extended beyond the Danube, or even been accepted by the literary vocabulary. They are denominations of
several fishing tools, mostly nets and trawls, or their constituent parts, of fishing boats (barges), their
structural components and means used onboard, of special places and occupations linked to fishing, as well
as of numerous ichthyologic species. Some details of the domains in which the Turkish fishermen have influenced
in a greater degree the fishing tools, proceedings and means used by the Romanians are also underlined.

1. Pescuitul este - şi, mai ales, a fost în trecut - una dintre îndeletnicirile de
bază, primordiale ale omului, îndeosebi în arealele scăldate de ape curgătoare
şi/sau stătătoare, care au constituit factori favorizanți pentru prezența unei bogate
faune ihtiologice, folosite de om ca hrană, precum şi pentru dezvoltarea uneltelor
şi procedeelor specifice acestei ocupații vitale. Cu cât mai mare este bogăția
acvatică şi, implicit, piscicolă a unei zone, cu atât mai evoluat şi mai diversificat
este şi arsenalul material şi metodologic la care locuitorii recurg pentru a exploata
cu succes aceste resurse naturale. Nu este, aşadar, de mirare că tărâmul Dobrogei delimitat la est de Marea Neagră, la nord de mirifica Deltă a Dunării, la vest de
însuşi marele fluviu european, şi având în interiorul său numeroase lacuri, bălți,
ghioluri, canale, dar şi ape curgătoare de mai mică amploare - a fost dintotdeauna
martorul unei dezvoltări considerabile a pescuitului şi, în consecință, a unei bogate
terminologii aferente.
În plus, diversitatea terminologiei dobrogene a acestei ocupații tradiționale
se datorează şi faptului că teritoriul Dobrogei a fost locuit concomitent, de-a lungul
timpului, de mai multe neamuri, care, în cadrul unei colaborări fireşti, în general
lipsite de asperitățile relaționale interetnice pe care le-au cunoscut alte regiuni, au
împrumutat unele de la altele diferite procedee şi mijloace cu care se practică
îndeletnicirea respectivă şi, odată cu ele, şi termenii care le denumeau. Fără o
conviețuire seculară paşnică între locuitorii turci, bulgari, tătari, români, ruşi lipoveni,
greci etc. ai acestor meleaguri, fără o cooperare intensă şi rodnică în diverse
ocupații practicate în comun, nu ar fi fost de conceput nici preluarea reciprocă a
unor întregi terminologii specifice acestora.
Ne îndreptăm atenția, în cele ce urmează, asupra termenilor pescăreşti
româneşti de origine turcă, folosiți cu precădere, ca regionalisme, în Dobrogea, dar,
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prin extensie teritorială, şi în zonele adiacente de dincolo de Dunăre, în estul
Munteniei şi sudul Moldovei, ajungând uneori, de-a lungul fluviului, până în sudul
Munteniei şi chiar al Olteniei, ba, uneori, şi în alte regiuni, îndepărtate geografic,
ale provinciilor româneşti.
Trebuie spus că unii dintre aceşti termeni au constituit deja obiectul de studiu
al unor cercetători, care îi menționează fie în treacăt, fie cu atestări şi explicații
semantice sau etimologice mai mult sau mai puțin corecte. Printre aceşti cercetători
se remarcă profesorul gălățean Valentin Ţurlan, care, în mai multe articole1, s-a
aplecat cu asiduitate asupra nomenclaturii pescăreşti, pe care a abordat-o inclusiv
din punct de vedere etimologic; de asemenea, monografia pe care autorul rândurilor
de față a dedicat-o cuvintelor româneşti de origine turcă include şi unele considerații
succinte privind terminologia pescuitului şi ihtionimia împrumutate din limba turcă2.
Marea majoritate a termenilor pescăreşti de sorginte turcească au caracter
dialectal, mai precis dobrogean - chiar dacă unii s-au răspândit şi au devenit
denumiri generale, unice, adică literare -, ceea ce oglindeşte o situație istorică reală:
principala arie de contact între pescarii turci şi cei români a fost teritoriul dintre
Dunăre şi Marea Neagră. Analiza lingvistică a acestei categorii de termeni româneşti
trebuie să țină seamă însă de faptul, uneori derutant, că tocmai conglomeratul
multietnic şi plurilingv dobrogean a implicat împrumuturi reciproce de la o limbă
la alta, iar destul de mulți termeni cu aspect lexical similar se găsesc nu numai în
turcă şi română, ci şi în neogreacă, bulgară, rusă, ucraineană etc.; numeroşi termeni
piscicoli turceşti provin din neogreacă, iar unii astfel de termeni ruseşti, ucraineni
sau bulgăreşti, de pildă, au fost împrumutați din turcă şi/sau din neogreacă,
formând adevărate lanțuri etimologice3. Unele cuvinte româneşti din sfera
pescuitului, literare sau dialectale, pot avea, aşadar, etimologie multiplă, chiar şi în
situația în care detaliile fonetice sau morfologice concrete exclud una sau alta
dintre sursele posibile; rom. chefal, de exemplu, este explicat în dicționare din
neogrecescul κέφαλος, dar accentul face neverosimilă tocmai această origine, în
schimb favorizează alte surse, în primul rând tc. kefal, dar şi bg. kefal şi ucr. kefal’. În
timp ce denumirea unui alt peşte, lufar, provine din ngr. λουφάρι, rus. lufar’ şi/sau
ucr. lufar, varianta sa dobrogeană lufer nu poate avea la bază decât tc. lüfer. Şi
despre hamsie se poate spune că a ajuns în limba română, probabil, pe mai multe
căi (tc. hamsi, ngr. χαμσί, bg. hamsija), de vreme ce nu există, în acest caz, indicii
formale sau semantice care ar putea indica doar una sau două dintre posibilele
limbi-sursă; varianta sa regională hampsie provine însă, fără îndoială, din ngr.
χαμψί. Trebuie remarcat însă că, în toate cazurile menționate şi în multe altele,
limba turcă a contribuit din plin la „implementarea” denumirilor respective în
Vezi, mai ales, Elemente turceşti şi greceşti în terminologia pescuitului din limba română, în „Buletinul
Universității din Galați. Ştiințe sociale şi umaniste”, II (1979), fasc. I, p. 49-64; Note pe marginea unor
ihtionime româneşti (I) şi (II), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Iaşi, A. Lingvistică, XXXI
(1986-1987), p. 221-226, respectiv XXXII (1988-1991), p. 89-106.
2 Emil Suciu, Influenţa turcă asupra limbii române. I. Studiu monografic, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2009, p. 393-395, 412-418.
3 Un astfel de lanț etimologic este sugestiv exemplificat de rom. balamut „scrumbie de mare având o
dimensiune mijlocie”, care provine din rus. balamut, împrumutat, la rândul său, din tc. palamut, iar
acesta - din ngr. παλαμίδα (v. Valentin Ţurlan, Note... (II), p. 89).
1
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limba română. Cuvintele de origine turcă aparținând terminologiei pescuitului
constituie, aşadar, adevărate vestigii ale unei influențe seculare nu numai asupra
limbii române în ansamblu, ci şi asupra variantei sale teritoriale dobrogene.
2. Terminologia dobrogeană de origine turcă a pescuitului este formată din
cuvinte aparținând mai multor categorii semantice. Una dintre cele mai
cuprinzătoare se referă la uneltele folosite pentru practicarea acestei ocupaţii:
a) diverse tipuri de plase de pescuit şi capcane pentru strângerea laolaltă şi
capturarea peştilor: alaman, avă, chepcel, dalian, gârgâr, ghermea, şaşma, tifan, vintir;
b) părți componente ale plaselor şi capcanelor: ana, boş, canat, etec, iaca, sirec, tor,
zângif;
c) mijloace de fixare la mal sau pe fundul apei a plaselor sau undițelor (cabluri,
parâme, țăruşi, greutăți): başcazâc, carcealâc, cazic, duzen, lingher, şajma;
d) tipuri de cârlige sau unelte cu cârlige pentru agățarea peştelui: cârmog, paragat;
e) alte mijloace auxiliare (de sondare a fundului apei, de instalare, uscare sau
depozitare a uneltelor de pescuit etc.): câscâci, pin, sârghie.
Aceste cuvinte s-au menținut, în majoritate, la nivel dialectal; numai chepcel
(< tc. kepçe), dalian (< tc. dalyan), gârgâr (< tc. gırgır) şi paragat (< tc. pop. paragat),
adică numele a trei tipuri de plase de pescuit şi a unei unelte cu cârlige pentru
prins peşte, sunt termeni acceptați ca literari, neavând alte denumiri concurente;
primii doi şi-au extins aria de întrebuințare, fiind folosiți nu numai în Dobrogea, ci
şi dincolo de Dunăre, de-a lungul fluviului şi al afluenților acestuia, din Moldova
până în Oltenia. De altfel, o astfel de extindere teritorială peste Dunăre, dar pe arii
mai restrânse din sudul şi estul Munteniei şi/sau din sudul Moldovei, au cunoscut
şi alte cuvinte, strict regionale, din această categorie, cum sunt ana, avă, canat, cazic,
câscâci, lingher, pin, sirec, şaşma, tifan, vintir, iar başcazâc şi cârmog sunt atestate doar
din sudul, respectiv nordul Munteniei, dar se poate presupune că ele au fost
cunoscute şi în Dobrogea. Rezultă că strict dobrogene nu au rămas decât alaman,
boş, carcealâc, duzen, etec, ghermea, iaca, sârghie, tor şi zângif, aproape toate fiind
denumiri ale unor părți constitutive sau auxiliare ale uneltelor de pescuit. Singurul
dintre aceşti termeni care a ieşit din uz, fiind atestat doar din secolul al XIX-lea,
este cârmog, cu sensul „unealtă de pescuit (nedefinită mai de aproape), probabil în
formă de cârlig mare sau cu mai multe cârlige”, poate „carmac”, provenind din tc.
karmuk „carmac; cârlig mare, cange” (adaptat prin etimologie populară după cârmă,
a cârmi şi sufixul -og).
Merită evidențiat faptul că terminologia uneltelor de pescuit împrumutată
din turcă se referă îndeosebi la pescuitul cu plasa şi mult mai puțin la instrumentele
cu cârlige, ceea ce ar putea duce la concluzia că pescarii turci au fost deosebit de
pricepuți la capturarea peştilor cu ajutorul diverselor tipuri de plase şi năvoade, în
timp ce în domeniul pescuitului cu undița sau cu alte unelte de agățat peştii au
avut mult mai puține lucruri de transmis pescarilor români.
Remarcabil pentru acest grup terminologic este numărul mare al cuvintelor
care şi-au schimbat sensul în cursul preluării lor, astfel încât semnificația
termenilor româneşti este mai mult sau mai puțin diferită, „distorsionată” față de
aceea a etimoanelor lor turceşti. Astfel de modificări semantice s-au petrecut fie
prin specializare, în raport cu un înțeles originar mai general, fie prin extensie sau
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prin concretizare, deoarece sensul etimonului nu a fost corect perceput. Iată câteva
exemple4: boş „parte a vintirului în care se strânge peştele” < tc. boş „loc gol, spațiu
liber”; canat „aripa vârşei” < tc. kanat „aripă; parte laterală”; carcealâc „sârmă care leagă
piloții dalianului aflați față în față” < tc. karşılık „poziție sau parte opusă, aşezare
față în față”; ghermea „plasa care se întinde de la mal până la dalian” < tc. germe
„acțiunea de a întinde, de a încorda; perete despărțitor”; şajma „greutate de plumb
fixată la plasa prostovolului” < tc. saçma, dial. şaşma „bucată mică de plumb, alică”.
3. O altă categorie de termeni de origine turcă este aceea a denumirilor de
ambarcaţiuni, în general bărci, folosite pentru pescuit şi de părţi ale lor; în unele cazuri,
astfel de denumiri se aplică şi altor mijloace de navigație, cu întrebuințări diferite5:
a) tipuri de bărci: caic „ambarcațiune uşoară, lungă şi îngustă, în formă de
luntre cu fundul plat şi cu extremitățile arcuite”, cârlaci „luntre mică, cu
fundul turtit”;
b) părți structurale şi funcționale ale bărcii: amlă „bancă la capătul bărcii, pe
care stau pescarii şi vâslaşii”; babalâc „cui de lemn fixat la capătul bărcii de
pescuit, de care se ancorează barca sau năvodul”, baş „extremitatea din față,
prova, capătul dinainte al unei ambarcațiuni”, calafat „material textil cu care
se etanşează bordajul ambarcațiilor”, câci „lădiță de la pupa bărcii”, ghermea
„şipcă bătută de jur împrejur în interiorul bărcii”, oturac „bancă, scăunel la
capetele luntrii de pescuit”, salamastră „funie care leagă vâsla de trapazan”,
trapazan „bară scurtă fixată în bordajul bărcii, de care se leagă vâsla”;
c) mijloace folosite pentru manevrarea şi guvernarea bărcii: ghionder „prăjină
cu care se pune în mişcare barca”, ghiordel „găleată utilizată la bordul
ambarcațiunilor”, iedec „remorcă, parâmă lungă pentru remorcarea
ambarcațiunilor”, parâmă „odgon folosit la bordul ambarcațiunilor şi
navelor”, pălămar „frânghie, odgon”, saulă „parâmă subțire”.
Şi dintre aceste cuvinte, majoritatea se mențin în limba română actuală la
nivel dialectal, mai ales de-a lungul Dunării, din Dobrogea şi sudul Moldovei până
în Oltenia şi chiar Banat (baş, caic, câci, cârlaci, ghionder, ghiordel, iedec, oturac, pălămar,
salamastră, trapazan), chiar dacă unele nu sunt atestate din aria dobrogeană, ci
numai din Muntenia, Oltenia sau Moldova (câci, cârlaci), altele au căpătat un caracter
popular (pălămar) sau - ca denumiri unice larg folosite în rândul profesioniştilor chiar literar (ghionder, ghiordel, iedec, parâmă, salamastră, saulă), iar caic trebuie
considerat astăzi mai mult istoric, cu atestări dobrogene din sec. XIX şi mai recente
numai din alte arii lingvistice. Strict dobrogeni sunt, în prezent, doar termenii amlă,
babalâc şi ghermea, în timp ce calafat, provenit prin condensare din sintagma tc.
kalafat [üstüpüsü], şi saulă (< tc. savla [pronunțat sawla]) sunt termeni literari, probabil
datorită etimologiei multiple (cf. bg., scr. kalafat, respectiv ngr. σά(γ)ουλα).
Împrumuturile româneşti din această sferă semantică reflectă şi ele o pricepere
deosebită a pescarilor turci în folosirea anumitor elemente de structură şi de

Pentru altele, v. Emil Suciu, op. cit., p. 417.
Terminologia nautică, a transportului pe apă, inclusiv a navelor şi ambarcațiunilor utilizate în alte
scopuri decât pescuitul (în scop comercial, militar etc.), este, desigur, mult mai bogată în
împrumuturi din turcă.
4
5
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manevrare a ambarcațiunilor, în timp ce, în domeniul tipurilor de bărci de pescuit,
turcii nu au avut prea multe noutăți pe care pescarii români să nu le cunoască.
4. În ceea ce priveşte locurile special destinate pescuitului, prelucrării peştelui sau
adăpostirii bărcilor, există puține cuvinte româneşti împrumutate din turcă: caichana
„remiză pentru caice”, cherhana „pescărie, sediu pescăresc, destinat primirii,
prelucrării şi depozitării temporare a peştelui prins în zona respectivă”, daiac
„pilon al schelei la care acostează bărcile pescăreşti”, liman „port; loc de adăpostire
pentru ambarcațiuni”, schelă „port (mic), mai ales fluvial; chei, debarcader; punte
care se întinde de la țărm spre larg”, sosma „copcă mare făcută de pescari pentru a
întinde năvodul pe sub gheață”, uluc „canal tăiat în suprafața înghețată a unei ape,
pentru a întinde plasa de pescuit”.
Dintre aceste împrumuturi, caichana a fost preluat pe cale cultă de către
Dimitrie Cantemir, dar nu a intrat în uzul vorbitorilor, iar liman şi schelă sunt cele
mai vechi în română: primul este atestat din secolul al XVII-lea, menținându-se
până astăzi doar cu sensuri modificate pe teren românesc: „țărm, coastă, mal” (în
limbajul marinăresc), respectiv, figurat, „(loc de) refugiu, adăpost; salvare, scăpare” (în
locuțiuni ca a ajunge la liman, a ieşi la liman, a scoate la liman etc.), iar schelă are prima
atestare indirectă încă de la sfârşitul secolului al XV-lea, în derivatul românesc
schilear, şi este întrebuințat şi astăzi cu semnificațiile cu care a fost împrumutat,
poate şi datorită etimologiei multiple (cf. tc. iskele, ngr. σκέλε, bg. skele). Cunoscut
pe plan general, dar folosit cu precădere pe litoral şi în Delta Dunării, iar izolat şi în
Muntenia şi Moldova, este cherhana, al cărui sens se datorează condensării lexicosemantice a sintagmei tc. [balıkçılık] kerhana[sı] (în care kerhana, kerhane înseamnă
„fabrică, atelier”, iar balıkçılık - „pescărie, ocupația pescarului”). Regionale, îndeosebi
dobrogene şi sud-est-munteneşti, sunt daiac, sosma şi uluc (cu înțelesul special
menționat mai sus).
5. Ocupaţiile legate de domeniul pescuitului sunt desemnate prin cuvinte de
origine turcă în puține cazuri: caicciu „luntraş”, calafaciu „muncitor specializat în
călăfătuirea ambarcațiunilor”, cherhanagiu „lucrător la o cherhana”, chinargiu „pescar
care pescuieşte de la mal”, chiurecciu „vâslaş”. Toți cei cinci termeni sunt, astăzi,
ieşiți din uz, dar nu au fost nici în trecut larg folosiți, având atestări rare, uneori
singulare.
6. Denumirile de peşti şi alte animale acvatice ocupă un loc aparte în domeniul
pescuitului şi constituie una dintre sferele semantice relativ bogate în împrumuturi
din turcă. Întrucât peştii sunt însăşi ținta şi rațiunea acestei ocupații umane
tradiționale, altfel spus obiectul muncii pescarului, diversele specii, mai ales
comestibile, care viețuiesc în mediul marin, în bălți, ghioluri sau ape curgătoare, cu
precădere în Dunăre, au reprezentat un domeniu de mare interes economic pentru
hrănirea populației din zonele prielnice ocupației pescăreşti, practicată atât de
către profesionişti, cât şi de către pescarii „amatori”. În consecință, în cadrul
colaborării ocupaționale dintre etniile conlocuitoare, denumirile varietăților pure
sau hibride de peşti au trecut cu uşurință dintr-o limbă în alta.
Iată principalele denumiri româneşti de acest fel împrumutate din turcă: avat
(cunoscut şi în formele havut, haut, arvat) „numele a două varietăți de peşte răpitor,
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marin sau fluvial”, balaban „chefal-mare”, calcan „peşte marin cu corpul rombic,
turtit lateral şi asimetric”, caraghios sau caraghioz „scrumbie de Dunăre cu capul
negru”, câlâci „numele unei specii de peşte mic de apă dulce, numită şi sabiță sau
săbioară”, ceace sau ceacea „şprot” (numit, prin etimologie populară, şi ţaţă), ceatal
„hamsie de mărimea unei scrumbii”, chefal „peşte marin cu capul mare şi turtit”,
chiutuc „nisetru mic, de 5-6 kg”, civiu „pui mic de şalău”, hamsie „mic peşte marin
de culoare argintie, cu gura mare”, iaprac „somotei mai mare”, iarma „somn de
mărime mijlocie”, ilar(ie) „varietate de chefal-mic”, levrec „lup-de-mare, lavrac”,
lufer „peşte răpitor marin, lufar”, meles (sau meleţ) „răspăr; ghiborț”, mezit „bacaliar,
batog”, midie „moluscă marină comestibilă”, minacop „specie de peşte marin de
mari dimensiuni”, pisi „(varietate de) cambulă”, platarin(ă) sau platerină „specie de
chefal”, sazan „crap”, trapazan sau strapazan „pui de şalău”, zargan (cu varianta
zărgană) „ştiucă-de-mare”.
Ihtionimele prezentate mai sus denumesc fie specii sau varietăți de peşti şi,
rareori, de alte animale acvatice (midie), fie categorii de peşti având anumite
caracteristici, mai ales de mărime şi de vârstă (ceatal, chiutuc, civiu, iaprac, iarma,
ilarie, trapazan). Aşa cum am arătat mai sus, unele ar putea proveni nu numai din
turcă, ci şi din alte limbi vorbite pe teritoriul dobrogean (neogreacă, bulgară, rusă
etc.), de vreme ce forma şi sensul lor sunt identice în mai multe limbi (calcan,
caraghios, chefal, hamsie, ilar(ie) etc.). Câteva astfel de nume îşi datorează semnificația
ihtiologică unor procedee de modificare semantică, de regulă analogiei sau întrebuințării
figurate a unor termeni legați de activitatea pescarilor: chiutuc provine din tc. kütük
sau din reflexul său românesc chituc „trunchi de copac, buştean, butuc”; civiu - din
tc. çivi „cui; pană, ic; țăruş”; iaprac - din tc. yaprak „frunză” (poate dintr-o sintagmă
tc. *yaprak som „somn (mic) cât o frunză”); trapazan şi-a dobândit sensul „pui de
şalău” prin analogia cu înțelesul originar „bară scurtă fixată în bordajul bărcii, de
care se leagă vâsla”. Cuvântul balaban a fost, probabil, condensat din sintagma tc.
balaban [kefal], întrucât sensul propriu al tc. balaban este „mare, voluminos; (animal)
cu capul mare”, iarma - din tc. yarma [som] „somn (mare) care se despică uşor” sau
„somn mare, robust”, iar ceatal - din tc. çatal[kuyruk] „peşte-sabie-cu-coadă”, literal
„coadă despicată”.
Caracter dialectal, mai ales dobrogean, uneori cu extinderi dincolo de
Dunăre, au balaban, caraghios, ceace, ceatal, chiutuc, civiu, iaprac, iarma, ilar(ie), levrec,
lufer, minacop, pisi, platarin(ă), trapazan; câțiva astfel de termeni regionali nu au
atestări decât din sudul Munteniei: câlâci, meles sau din Moldova: sazan. Ihtionimul
avat este cunoscut însă pe arii largi, cu deosebire în Dobrogea, în Moldova (în
forma haut), în estul Munteniei (în varianta arvat), ba chiar şi în sudul Transilvaniei
(hauţ). Denumiri acceptate ca atare de limba literară sunt şi calcan, chefal, hamsie,
midie şi zargan, în timp ce mezit a fost preluat, poate, pe cale cultă, fiind atestat doar
într-un dicționar din secolul al XIX-lea. Răspândirea mai mare sau mai mică a
termenilor care denumesc peşti a depins, desigur, de caracteristica mediului
acvatic în care aceştia viețuiesc: denumirile speciilor marine nu puteau trece linia
Dunării decât în mod accidental sau pe calea comerțului, în schimb numele de
peşti fluviali s-au extins cu uşurință de-a lungul ambelor maluri ale Dunării, iar
cele ale peştilor care trăiesc în ape curgătoare mai mici sau în bălți au putut fi
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transmise pe arii largi din interiorul teritoriului lingvistic românesc sau, eventual,
chiar ar fi putut fi împrumutate din turcă în Moldova, Muntenia sau Oltenia.
7. Limbajul curent al pescarilor dobrogeni cuprinde, fără îndoială, şi alți
termeni regionali specifici, de exemplu ciorbalâc „cantitatea de peşte care îi revine
pescarului din întreaga captură (restul fiind reținut de stat)” (adică, în traducere
liberă, „peştii destinați ciorbei zilnice a pescarului şi familiei sale”) şi tanea „(în
limbajul pescăresc) dată, oară, rând” (provenit, prin abstractizare, din tc. tane „bucată,
exemplar” şi folosit în propoziții ca a tras cu năvodul o tanea sau două tanele). Unele
interjecții, utilizate în general de navigatori, au aplicabilitate şi în rândul pescarilor
barcagii, de pildă vira (< tc., rus., it. vira) din locuțiunea a da (sau a trage) vira „a
ridica năvodul din apă”. De altfel, cum s-a văzut mai sus, terminologia nautică
include multe cuvinte care se referă la toate tipurile de nave şi ambarcațiuni,
inclusiv la bărcile pescăreşti (nu am analizat mai sus, bunăoară, un cuvânt ca marangoz
„dulgher specializat în prelucrarea lemnăriei ambarcațiunilor şi navelor”), iar
practicanții ocupației pescuitului au în vocabularul uzual şi mulți alți termeni
speciali, dialectali, populari sau literari, din diverse domenii tangente, cu care se
confruntă zi de zi (nume de vânturi, termeni entopici etc.); analiza acestor terminologii
adiacente nu intră însă în subiectul pe care ni l-am propus aici.
În orice caz, se poate afirma cu certitudine, ca o concluzie la cele expuse mai
sus, că limba turcă a contribuit în mare măsură la structurarea terminologiei
speciale româneşti a pescuitului, cu deosebire în Dobrogea - pământ binecuvântat
al conviețuirii istorice a mai multor etnii şi, în consecință, un adevărat creuzet al
influențelor lingvistice reciproce. Deşi marea majoritate a acestei terminologii de
origine turcă nu are o vechime foarte mare - cei mai mulți termeni sunt atestați abia
din secolele XIX-XX şi au un caracter dialectal -, ea reflectă o influență turcească
importantă asupra limbajului pescarilor români şi, implicit, asupra ocupației
pescuitului în Dobrogea. Denumirile de unelte pescăreşti, îndeosebi de plase şi
năvoade, de părți structurale şi funcționale ale uneltelor şi ale bărcii de pescuit,
numele unor specii de peşti şi alți termeni din domeniul pescuitului constituie
adevărate vestigii ale acestei influențe, veritabile oglinzi ale rolului însemnat pe
care turcii l-au jucat în simbioza culturală dobrogeană.
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OBIECTE APARŢ INÂND MONITORULUI OT OMAN
„SEIFI” AFL ATE ÎN COLECŢIILE MUZEULUI
MARINEI ROMÂNE

Andreea ATANASIU-CROITORU
Abstract: Romania’s state independence was obtained during the battles for liberation from Ottoman
occupation, led by the people of southeastern Europe. In the second half of the nineteenth century, the fight
gained new meanings. Within the military-political context created by the explosive situation in the
Balkans and also by the Russian-Turkish war that broke out, Romania declared its independence and then
defended it by actively taking part into the conflict.
Due to the extent of the battle ground, personnel and means employed, the war of 1877-1878 was
considered one of the most important conflicts in the nineteenth century. The configuration of the battle
ground, crossed by the Danube for a length of 850 km and bordered by the Black Sea in the east, rendered an
important part to the belligerent naval forces, in particular the Ottoman fleet, that was greatly superior to
the Russian one. Prevented by the Paris Treaty (1856) from displaying a significant flotilla in the Black Sea,
and furthermore the tenure of the straits by the Ottoman Empire, Russia had to push off the conflict from
the sea towards the Danube, allowing the Romanian Flotilla to play an important part during the river battles.
An important episode of this war took place in the night of 13th-14th of May 1877, when the
“Randunica” torpedo motorboat, a 9 t displacement boat, sank into the Macin Channel, the Ottoman Monitor
“Seifi”, a 404 t displacement warship. “Seifi” was brought to surface during 1963-1864. Thus 6000 objects of
museum value were recovered, approximately 100 of them belonging to the Patrimony of the Romanian
Naval Museum.

Obținerea independenței de stat a României s-a încadrat în lupta dusă de
popoarele din sud-estul Europei pentru eliberarea de sub stăpânirea otomană. În a
doua jumătate a secolului XIX, această luptă a căpătat valențe noi. În contextul
militaro-politic creat de situația explozivă din Balcani şi de războiul ruso-turc care
izbucnise, România şi-a proclamat independența pe care a apărat-o apoi, participând
activ la conflict.
Prin întinderea teatrului de operații, efectivele şi mijloacele angajate, războiul
din 1877-1878 a fost unul dintre cele mai importante conflicte din secolul XIX.
Configurația teatrului de operații, traversat de Dunăre pe o lungime de 850 km şi
mărginit la est de Marea Neagră, făcea ca forțelor navale ale beligeranților să le
revină un rol important în desfăşurarea operațiunilor, în special flotei otomane,
care era mult superioară celei ruse. Din cauza faptului că Tratatul de la Paris, din
1856, o împiedica să aibă o flotilă importantă în Marea Neagră, fapt combinat cu
deținerea strâmtorilor de către Imperiul Otoman, Rusia a fost determinată să îndepărteze
conflictul de la mare, îndreptându-l spre Dunăre, ceea ce a făcut ca Flotila Română
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să joace un rol important în luptele de la fluviu1.
Flota turcă, a treia ca valoare în Europa, avea la începutul războiului, în Marea
Neagră, 15 cuirasate şi nave necuirasate, iar pe Dunăre 9 cuirasate şi 4 canoniere
din lemn. Navele maritime turceşti au avut misiunea să execute blocada porturilor
inamicului, să interzică acțiunile navelor ruseşti pe coastele Anatoliei şi Rumeliei,
să execute transporturi de trupe şi să interzică intrarea navelor ruseşti pe Dunăre2.
Acțiunile navale s-au efectuat pe două direcții diferite, fluvială şi maritimă, de
aceea vom face o scurtă prezentare a acestora, separat, pe cele două teatre de acțiuni.
1. Operaţiunile maritime
Războiul maritim a început prin declararea de către Poartă a blocadei pe tot
litoralul rusesc al Mării Negre. Deşi otomanii aveau forțe navale suficiente pentru a
realiza o blocadă efectivă şi permanentă, navigația între porturile ruseşti nu a încetat şi
aceasta deoarece navele turceşti nu au fost poziționate în fața porturilor de unde să
observe, să urmărească şi să captureze navele care ar fi încercat să forțeze blocada.
Staționând inactive în porturi, navele turceşti nu au organizat linii de
supraveghere, care să controleze traficul comercial şi misiunile puținelor nave de
luptă ruseşti3.
La apatia celor peste 20 de nave cuirasate turceşti din Marea Neagră, ruşii au
răspuns cu inventivitate şi inițiativă, folosind cea mai modernă armă navală care
apăruse nu de mult, torpila4. Cu o singură navă purtătoare de mici şalupe torpiloare,
ruşii au executat atacuri asupra navelor turceşti staționate în rade la Suhumi, Poti,
Sulina, Batumi, e drept, fără a produce pagube importante, dar au creat panică şi
insecuritate pentru toate escadrele turceşti. Demn de menționat este faptul că la
atacul de la Batuni, din ianuarie 1878, au fost folosite torpile autopropulsate care
au lovit şi au scufundat o navă. Este momentul din care începe epoca torpilorului,
duşmanul navelor cuirasate, împotriva căruia a trebuit să se ia o multitudine de
măsuri, fapt ce va duce la crearea unei nave care să i se poată opune, contratorpilorul.
Puținele nave maritime ruseşti au patrulat în dreptul coastelor turceşti,
scufundând mai multe nave de transport şi periclitând comunicațiile maritime din
sudul Mării Negre. Ilustrativă este plângerea guvernului turc către cancelariile
europene; acesta reclama că navele ruseşti nu respectă dreptul maritim internațional,
deoarece ruşii le scufundă navele de comerț în loc să le captureze5.
Din tot ceea ce s-a întâmplat pe mare reiese clar faptul că turcii nu au avut o
strategie care să pună în valoare capacitatea de luptă superioară a flotei lor. Flota
turcească, deşi se confrunta cu un adversar inferior, şi-a consumat energia în
aşteptare şi acțiuni minore.
Cristian Crăciunoiu, Raymond Stănescu, Oţel, aburi şi torpile. Marina în războiul de independenţă,
Editura „Modelism”, 2001, p. 7.
2 Viceamiral (r) Constantin Iordache, Concluzii la strategiile războaielor maritime din Marea Neagră. 18531944, în Anuarul Muzeului Marinei Române, tom XIII, 2010, Editura Muzeului Marinei Române,
Constanța, 2010, p. 19-22.
3 Nicolae Bârdeanu, Dan Nicolaescu, Contribuţii la istoria marinei militare române. Din cele mai vechi
timpuri până în 1919, vol. I, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 175.
4 Inventată în 1866 de Robert Whitehead şi perfecționată ulterior; armă de luptă sub apă.
5 General Ştefan Ion Fălcoianu, Istoria războiului din 1877-1878 (ruso-româno-turc), Editura Militară,
Bucureşti, 1985, p. 42.
1
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Tabloul, care pare să fi scăpat turcilor, era acela că scopul strategic al ruşilor
în acest război nu viza Marea Neagră. Ca să ajungă la Constantinopol n-o puteau
face pe mare, ci pe uscat şi în acest scop trebuiau să treacă Dunărea. Astfel, misiunea
strategică a flotei turce ar fi trebuit să fie una singură, să interzică trecerea ruşilor,
apoi a românilor, peste Dunăre6.
Consecințele militare ale războiului maritim din 1877-1878 s-au materializat
în evidențierea importanței navelor cuirasate, posesoare de artilerie cu bătaie lungă
şi putere de penetrare a blindajului. Dar cuirasatele au căpătat un nou inamic,
torpilorul, navă cu dimensiuni mult mai mici şi care va cunoaşte o răspândire
fulgerătoare, ajungând să intre în compunerea tuturor flotelor importante ale lumii.
A fost pentru prima dată când au fost folosite mine pe teatrele de luptă
maritime şi fluviale. Acestea şi-au demonstrat din plin importanța strategică, deoarece
puteau limita spațiile de manevră ale navelor de luptă şi, amplasate în fața
porturilor, le scoteau pe acestea de sub focul cuirasatelor. Perfecționate continuu şi
produse în milioane de exemplare, minele vor fi folosite în războaiele maritime
viitoare pentru a închide cu ele bazinele maritime, dar şi în scopuri ofensive,
minând apele inamicului7.
2. Operaţiunile fluviale
Trecerea peste fluviu a trupelor ruseşti era periclitată de prezența a numeroase
nave turceşti dislocate în porturile de pe Dunăre. În contrapartidă, ruşii au recurs
la apărări fixe, pe apă cu baraje de mine, iar pe uscat cu baterii de artilerie. Cu
ajutorul barajelor de mine, ruşii au interzis navigația navelor de luptă turceşti şi leau blocat în porturile în care se găseau la începutul ostilităților. De asemenea, ei au
folosit cu multă pricepere noua armă navală, mina, instalând pe tot cursul
fluviului, de la Sulina la Corabia, nu mai puțin de 12 baraje de mine8.
Navele turceşti de pe fluviu, destinate să protejeze toată linia românească a
Dunării, la începutul războiului erau dislocate astfel: două canoniere cuirasate la
Sulina, două monitoare şi o canonieră erau la Tulcea, o canonieră la Măcin, un
monitor şi o canonieră la Silistra, o canonieră la Turtucaia, o canonieră la LomPalanca şi un monitor la Vidin9.
Deşi patrulau pe Dunăre, fiecare în sectorul său, navele turceşti nu au avut
acțiuni efective pentru a interzice trecerea trupelor ruseşti peste râurile Prut şi Siret
şi nu au împiedicat instalarea celor 12 baraje de mine ruseşti şi unul românesc10.
Aşa răsfirată pe toată Dunărea, cu câte 2-3 nave în fiecare port, flota turcă de
pe fluviu a făcut o greşeală strategică, ea nu s-a concentrat într-o mare unitate
pentru a putea acționa întrunit în momentul şi la locul potrivit, îndeosebi asupra
podurilor de trecere peste Dunăre11.
Constantin Căzănişteanu, Mihail Eugen Ionescu, Războiul neatârnării României. 1877-1878, Editura
Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 93.
7 Nicolae Petrescu, Marinari sub ploi de foc, 1877-1878, Editura Militară, Bucureşti, 1978, p. 39.
8 Nicolae Stoicescu, Flotilele în războaiele pe Dunăre, în RIM, nr. 3-4, 2012, p. 103.
9 Iulian Cârțână, Ilie Seftiuc, Dunărea în istoria poporului român, Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1962, p. 111.
10 Vasile Nădejde, Centenarul renaşterii armatei române (1830-1930), Tipografia Cultura Românească,
Iaşi, 1930, p. 104.
11 Constantin Ciuchi, Istoria marinei române: în curs de 18 secole de la împăratul Traian până la al 40-lea an
6
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Turcii au fost surprinşi de noile arme, minele şi torpilele, pe care le-au folosit
ruşii, pe care nu le cunoşteau din punct de vedere tehnic şi nu au fost în măsură să
le poată contracara. Din acest motiv au pierdut libertatea de acțiune pe Dunăre,
fiind blocați în porturi12.
Din punct de vedere al tehnologiei combative, se poate afirma cu certitudine
că războiul maritim din Marea Neagră şi de pe Dunăre, din 1877-1878, a fost un
război al ultimelor descoperiri în materie de armament naval, un război câştigat de
armele sub apă: minele şi torpilele.
3. Acţiunea de pe Canalul Măcin
Unul dintre episoadele importante ale războiului din 1877-1878 a fost jucat
în noaptea de 13/14 mai 1877, când şalupa torpiloare „Rândunica”, navă cu un
deplasament de 9 t, a scufundat, pe Canalul Măcin, la 9 km în amonte de Brăila,
monitorul otoman „Seifi”, bastiment cu deplasament de 404 t.
Acțiunea a făcut parte din strategia planului de campanie care prevedea un
atac secundar prin Dobrogea, în scopul de a împiedica flotila turcă să intervină în
timpul trecerii trupelor peste fluviu. Astfel, în zilele de 3-6 mai, ruşii au pus baraje
de mine în amonte de Brăila şi la ieşirea din Canalul Măcin şi au hotărât să execute
aceeaşi operațiune la intrarea în amonte a aceluiaşi Canal şi în albia Dunării, în
dreptul gurii Ialomița, pentru a împiedica intervenția navelor turceşti aflate la
Hârşova. Patru zile mai târziu, la 10 mai, flotila rusă compusă din navele româneşti
canoniera „Fulgerul”, şalupa torpiloare „Rândunica”13 şi şalupele torpiloare ruseşti
„Xenia”, „Djigit” şi „Ţarevna”, care fuseseră aduse din Rusia, pe calea ferată, s-a
deplasat la gura Ialomiței pentru amplasarea barajelor planificate. Operațiunea a
eşuat însă, din cauza navelor inamice aflate în zonă, astfel că flotila a fost nevoită
să se întoarcă la Brăila. Strategia a fost schimbată prin elaborarea unui plan, la care
a luat parte şi maiorul Murgescu, care prevedea neutralizarea navelor inamice de
pe brațul Măcin printr-un atac cu torpile14.
În noaptea de 14 spre 15 mai, conform planului, cele 4 şalupe torpiloare:
„Rândunica” (având la bord pe comandantul expediției, căpitan locotenent Dubasov
şi pe maiorul Murgescu), „Xenia” (comandată de căpitan Şestakovici), „Djigit”
(comandată de aspirantul Persin) şi „Ţarevna” (comandată de aspirantul Ball) au
de domnie a regelui Carol I, Tipografia „Ovidiu H. Vurlis”, Constanța, 1906, p. 34.
12  File din istoria militară a poporului român, vol. IV, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 132.
13 Şlupa torpiloare „Rândunica” a fost prima şalupă de acest tip din Flotila Română, care folosea ca
principală armă de luptă torpila de şcondru. Construită în 1874, la Şantierul „Yarow” din Londra,
şalupa avea următoarele caracteristici principale: deplasament 9 tone, lungimea 15 m, lățimea 3 m,
pescajul 0,75 m, viteza 6-7 noduri. Nava era propulsată de o maşină alternativă care dezvolta o
putere de 63 de cai, iar armamentul său consta din 1-2 instalații pentru torpile de şcondru. În timpul
Războiului de Independență nava a fost folosită la instalarea podurilor de vase peste Dunăre, la
transportul trupelor şi materialelor de război peste fluviu şi la îndeplinirea altor misiuni de luptă
cerute de mersul operațiunilor militare. După război, a îndeplinit serviciul de staționar, dar
concomitent a fost folosită şi pentru efectuarea curselor de poştă pe ruta Chilia, Tulcea şi Ostrov.
Dotată cu torpile de şcondru, va fi folosită şi pentru instrucția elevilor şcolii de marină în vederea
executării atacului cu torpile (Ion Ionescu, Georgeta Borandă, Marian Moşneagu, Noi contribuţii la
istoria Marinei Militare Române, Editura Muntenia &Leda, Constanța, 2001, p. 206).
14 Cristian Crăciunoiu, Raymond Stănescu, op. cit., p. 37.
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plecat de la Brăila spre Măcin navigând în linie de şir. Fiecare şalupă avea torpile
de şcondru care putea exploda la lovire15.
Grupul de atac a ajuns pe brațul Măcin la ora 02.30. În zonă se aflau mai
multe nave turceşti printre care corveta cuirasată „Hifzi-rahman”, monitoarele
„Fet-ül-islam” şi „Seyfi”16 şi vaporul armat „Kiliç Ali”. Şalupele torpiloare care
navigau pe sub mal, în două grupuri, cu maşinile încet, nu au fost observate de
ambarcațiunile turceşti de gardă.
„Rândunica” şi „Xenia” se aflau în capul liniei, astfel că Dubasov a hotărât
să atace mai întâi cu „Rândunica”, care urma să fie susținută de locotenentul
Şestakovici de pe „Xenia”, în timp ce „Djigit” şi „Ţarevna” constituiau prima,
respectiv, a doua rezervă17.
Pe o linişte acoperită doar de orăcăitul broaştelor ascunse în imensele
terenuri inundate de prin apropiere, mica flotilă a identificat monitoarele de care a
continuat să se apropie fără zgomot. Aşa cum orice faptă de arme are țesută în
jurul său o legendă, şi în acest caz se spune că pe „Rândunica” fusese ambarcat şi
un fost sergent major din vechea flotilă, Şerban Constantinescu, la acel moment
pilot de Dunăre şi comerciant de lemnărie, care cunoştea locurile foarte bine şi
vorbea şi limba turcă.
Pe la 02.30, şalupa se apropiase atât de mult de vas, încât, prin sabordul
deschis, se vedea cum comandantul otoman îşi sorbea cafeaua. Acela a fost momentul
în care santinela i-a reperat şi a întrebat „cine e?”, deşi de pe „Rândunica” i s-a
răspuns în turceşte, „Suntem pescari !”, santinela a dat totuşi alarma. Flotila a
trecut la atac, iar, sub o ploaie de gloanțe şi obuze, „Rândunica” a reuşit să se
apropie şi mai mult de „Seyfi” pe care l-a lovit cu torpila, la babord între centru şi
pupa. Suflul exploziei a acoperit cu fragmente de oameni şi navă, mica şalupă. În
învălmăşală, s-a dat comanda „Îndărăt !”, iar „Rândunica” a reuşit să se retragă
datorită mecanicului, Pavel, care, deşi avea o mână strivită, a schimbat marşul
ambarcațiunii şi a salvat şalupa şi echipajul18.
„Seyfi” se scufunda încet aruncând de la prova, unde se refugiase echipajul
care supraviețuise, gloanțe şi obuze, provocând avarii grave şalupei „Djigit”. La
ordinul lui Dubasov, „Xenia” a dat lovitura decisivă, a îndreptat o torpilă care a
lovit monitorul la prova, în apropierea turelei19. Monitorul otoman s-a dus în
adâncuri în doar câteva minute.
O şalupă torpiloare avea 2 torpile pe şcondru. Şcondrul era o tijă din lemn, lungă de 8 metri, fixată
la prova pe un furchet, în vârful acestuia era prinsă torpila care era manevrată manual de marinari,
prin împingere spre corpul navei inamice.
16 Monitorul „Seifi” - 404 t, dimensiuni: 43,9 x 9,4 x 1,6 m, avea 1.000 CP; tunuri: II/120 în turelă,
mitraliere: II/25 mm, 105 mm la turelă; viteză; 15 km pe oră şi o cuirasă de 25-75 mm bordaj. A fost
construită în 1873, în Arsenalul Marinei Otomane „Teysane-i Amire” din Istanbul şi a intrat în
serviciu în 1876, fiind o variantă uşor modificată a canonierelor de construcție franceză din clasa
„Podgoriçe”. Proiectul inițial purta prestigioasa semnătură a ing. Dupuis de Lome, constructorul
fregatei „La Gloire” (Dicţionar Enciclopedic de Marină, vol. I, Editura Societății scriitorilor marinari,
Bucureşti, 2006, p. 460).
17 Constantin Ciuchi, op. cit., p. 35.
18 Cristian Crăciunoiu, Raymond Stănescu, op. cit., p. 39.
19 H. de Sarrepont, major, Les torpilles, Paris, cca 1923.
15
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Succesul misiunii nu a rămas nerăsplătit, Marele Duce Nicolae i-a decorat pe
Dubasov şi Şestakovici cu Crucea „Sf. Gheorghe”, apoi i-a trimis Ţarului o informare
cu privire la succesul misiunii, în urma acestei notificări fiind decorați şi ceilalți
ofițeri participanți la acțiune.

Monitorul otoman „Seifi”

Prin înalta rezoluție pusă pe Raportul Ministerului de Război, cu nr. 6.383
din 28 mai 1877, maiorul Murgescu a fost autorizat să poarte Ordinul rus „Sf. Vladimir”
cu Spadă şi Rozetă, acordat de Ţar tuturor ruşilor pentru acest eveniment, iar prin
Înaltul Decret nr. 1.249 din 30 mai a fost decorat de Domnitorul Carol cu „Steaua
României” în grad de Cavaler pentru curajul şi devotamentul ce l-a arătat în noaptea de 14
spre 15 mai 1877, luând parte la expediţia întreprinsă de doi ofiţeri ruşi, la distrugerea
monitorului turc20.
În 1987, o încercare nereuşită de ranfluare a monitorului otoman a dus la
pierderea iremediabilă a acestuia. Epava monitorului „Seifi” a putut fi însă cercetată, în
anii 1963-1964, în perioadele când Dunărea permitea acest lucru prin scăderea
debitului ei, fiind recuperate de la bordul acesteia peste 6.000 de obiecte cu valoare
muzeistică. Unele dintre obiectele recuperate, cca 100, au intrat în patrimoniul
Muzeului Marinei Române.
În momentul de față, Muzeul Marinei Române deține o colecție eterogenă de
obiecte care au aparținut echipajului şi navei, între acestea se regăsesc: un cap de
torpilă cu şcondru, cleşte pentru scos tuburile trase, instrument pentru încărcat
puşca, topor, ciocan cu coadă, inele de centură de la uniformele otomane, catarame
de curea, paftale - toate având simbolul ancorei pe centru, felinare, geamuri de
hublou, pahare de cristal, ibrice, o oglindă mică şi o oglindă de mână, ciocan de
20

Cristian Crăciunoiu, Raymond Stănescu, op. cit., p. 40-41.

202

O bi e ct e a pa rţ i nâ nd m o nit o r ul ui o t om a n „ Sei f i ”
a f l a t e î n c o l e cţ i il e M uze u l ui M a ri ne i R o m â ne

nituit, lingură de lemn, lingură de alpaca, toc de pană pentru călimară, topor fără
coadă, castroane de aramă, farfurie de faianță, lamă de brici, lacăt fără cheie, platou
de faianță, degetar, toc de pistolet, țeavă de pistol cu cremene, lamă baionetă fără
mâner ş.a. Mare parte din aceste piese sunt expuse în expoziția permanentă a
Muzeului Marinei Române, într-o vitrină de mari dimensiuni, dedicată monitorului
otoman. Am ales să prezentăm doar câteva din piesele expuse:
Baionetă spadă turcească (nr. inv. 513)
Baioneta spadă turcească este confecționată din oțel şi ebonită. Se compune din
mâner, gardă şi lamă. Mânerul: în partea dinapoi prezintă un şanț de prindere în umărul de
pe țeavă, sistem de siguranță cu arc şi două prăsele de ebonită prinse în nituri pe fețele
mânerului. Garda: în partea superioară prezintă lăcaşul inelar de prindere a baionetei de
țeavă, în partea de jos, o prelungire a gărzii se terminâ cu un buton. Lama este lungă de 59
cm, lată de 3 cm, pe ambele fețe sunt aplicate două canale ascuțite la capete. Lama nu este
dreaptă ci concavă spre vârf, întorcându-se în sus (lungime totală - 71 cm, lățime - 3 cm).
Gloanţe sferice (nr. inv. 607, 608)
Sunt confecționate din plumb şi au formă sferică.
Gloanţe tronconice (nr. inv. 609-614)
Sunt confecționate din plumb şi au forma alungită cu un capăt semirotund.
Iatagan fără teacă (nr. inv. 625)
Este confecționat din oțel şi os. Este format din lamă şi mâner. Lama este de oțel,
curbată în față şi ascuțită. Lama este prinsă de mâner printr-o brățară cu prelungiri, prezintă
ornamente pe alamă. Mânerul, din os, este prins cu nituri. Mânerul este spart şi incomplet.
Lamă de suliţă în 4 muchii, lungă de 26,5 cm (nr. inv. 651)
Firul lamei are forma alungită cu părțile laterale tăioase, având proeminența
(nervură) mediană şi o sferă la bază, cu prelungiri laterale perforate pentru fixarea la coada
de lemn. (lungimea firului - 30 cm)
Sabie pentru soldat (nr. inv. 756)
Este confecționată din oțel, bronz şi alamă. Se compune din mâner, garda mânerului
şi lamă. Mânerul se termină în partea din spate cu un cap de lup de care se prinde garda,
lățindu-se spre lamă de la 8 mm la 55 mm. Extremitatea de sus se termină cu un buton
metalic. Se mai păstrează spiralele de alamă care împodobeau mânerul de os. Pe gardă se
distinge o ancoră cu travers în relief, cu stea în vârful fusului. Lama este lungă de 62 cm. Pe
ambele fețe ale lamei sunt aplicate nervuri ascuțite spre vârful lamei. Pe lungimea sabiei se
păstrează două manşoane de alamă cu inele de prindere a carabinierelor, un motiv floral şi
ancoră în relief (lungimea totală - 75 cm).
Sabie pentru soldat (nr. inv. 757)
Este confecționată din oțel şi alamă. Se compune din lamă, mâner şi garda mânerului.
Lama, în lungime de 90 cm, este curbată înapoi şi ascuțită pe o singură parte. Este corodată.
Mânerul are numai suportul din lemn. Garda din alamă are forma unor fâşii din alamă care
pornesc de la baza lamei pentru a se întâlni la capul mânerului, şi prezintă un manşon cu
capul oval (lungimea totală - 106 cm).
Ţeavă de puşcă cu încărcare pe la gura ţevii (nr. inv. 814)
Este confecționată din oțel şi este adânc corodată. Prezintă o spărtură la gura țevii,
într-o parte, pe distanța de 30 mm., cu o brățară din tablă subțire de alamă la gură şi alta la
partea detonantă. Detunătorul este octogonal pe o distanță de 260 mm. La partea dinapoi
are un câlcâi cu un şurub de fixare în patul puştii (lungime - 1000 mm, calibru - 20 mm).
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1. Cap de torpilă; 2. Lacăt cu cheie; 3. Topor fără coadă; 4.Ciocan cu coadă;
5. Felinar

5

204

O bi e ct e a pa rţ i nâ nd m o nit o r ul ui o t om a n „ Sei f i ”
a f l a t e î n c o l e cţ i il e M uze u l ui M a ri ne i R o m â ne

2

1

3

4

1. Ibric; 2. Paftale; 3. Oglindă de mână; 4. Păhărel de cristal;
5. Iatagan fără teacă, Lamă de suliţă în 4 muchii, Sabie pentru soldat
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Contribuţii la păstrarea tradiţiilor musulmane dobrogene în armata română

Legea pentru organizarea Dobrogei, promulgată la 9 martie 1880, a recunoscut
cetățenia română tuturor celor ce fuseseră la 11 aprilie 1877 cetățeni otomani şi ca
atare le acorda acestora: egalitatea în fața legii, primirea în funcțiile publice,
efectuarea serviciului militar, dreptul la judecători legali, dreptul la practicile
religioase, dreptul la dobândirea proprietății, dreptul la învățământ liber şi gratuit,
dreptul la petiționare în nume propriu.
Această lege reglementa în Capitolul VII exercitarea serviciului militar1. Art.
68 prevedea: „Locuitorii din Dobrogea, de religie musulmană, vor forma companii
şi escadroane separate în uniformele lor care vor fi plătite de stat (…)”. Comunitatea
turco-tătară putea să formeze companii şi escadroane speciale, păstrându-şi fesul şi
turbanul în uniforma armatei române. Până în deceniul al doilea din sec. XX, în
armata română, ostaşii turci purtau fesul şi li se făcea mâncare specială, care
excludea carnea de porc. Locuitorii litoralului şi regiunii riverane Dunării urmau
să-şi satisfacă serviciul militar mai ales la marină.
Potrivit tradiției, Musulmanul are câteva „reguli de aur” pentru viața de aici,
„râurile să poarte apă nu sânge”, „oamenii să fie ca trandafirii nu ca spinii”, scopul
vieții este unitatea, frăția, nu diviziunea, nu fragmentarea, „urechile să-ți audă cuvinte
precum fericire, pace”, iar „ochii să surprindă lucrurile frumoase”, „în mâini să ai
creion, nu arme”. Toate acestea şi multe altele în acelaşi registru ideatic şi afectiv,
al iubirii, concordiei şi păcii, sunt înscrise în Cartea Sfântă a Coranului ce conferă
unitate comunității islamice2.
Un ordin religios musulman răspândit în Dobrogea şi mai ales în zona
Deliorman, ce a reprezentat un factor major în răspândirea islamismului printre
populațiile creştine băştinaşe, a fost bektaşismul Hagi Bektas, care a avut un rol
important în înființarea corpului de ieniceri, recunoscut la sfârşitul sec. al XVI-lea,
ca sfânt patron al ienicerilor, şi care a promovat tema toleranței între toate religiile,
nu a impus respectarea unor rituri islamice ca ritualul rugăciunii, a respins postul, a
permis consumul de vin, a permis femeilor să nu-şi acopere fața în public, a considerat
că ele pot avea, din punct de vedere social, aceleaşi obligații şi îndatoriri ca şi bărbații3.
Capitolul VII, referitor la exercitarea serviciului militar, scutea pe locuitorii Dobrogei, timp de 10
ani, de recrutarea în unități de linie, fiind admise recrutările cu caracter voluntar. Dobrogenii aveau
însă posibilitatea să formeze un corp de oştire teritorială, alcătuit din călăraşi şi dorobanți, în serviciul
de o săptămână pe lună, întreținut de stat. Vezi, Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei,
Constanța, Editura Ex Ponto, 1998, p. 355–356.
2 Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea. Repere de viaţă spirituală, Editura Ex. Ponto,
Constanța, p. 64-65.
3 După Seyyid Lokman, cronicar otoman, care a scris la sfârşitul sec. al XVI-lea, după o istorie a
seldjuchizilor din Rum, „Tarih-i Al-i Seldjuk” (Seldjukname, 1192-1281), ostaşii otomani care au
urmat în 1261 la Constantinopol pe fiul sultanului Gizas-ed-Din Kaihusrev din Konya, Izzeddin
Keykavus al II-lea, au fost aşezați, cca. 12000 turci de împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (12611282) în Dobrogea pentru a apăra granițele Imperiului Bizantin ce îngloba vechiul Paristrion
(Guboglu, 1977, 389-402 şi Alexandrescu-Dersca, 1978, 445). Lokman precizează că „basileul le-a dat
lor şi patrie în țara Dobrogea, care este un ținut bun, aşezat şi sănătos şi are apă şi climă plăcută”
(Alexandrescu-Dersca, 1978, 445). Yazicioglu Ali, un alt cronicar turc (m. 1450), susține că aceşti turci
seldjuchizi au chemat în ascuns triburi înrudite din Anatolia „spre a se bucura de împrejurimile
1
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În 1893, lupta pentru drepturi a dobrogenilor era concretizată prin semnarea
unui memoriu de către colonelul Vasilescu, Luca Oancea şi Ali Kadîr, ce a fost
publicat în Gazeta Dobrogei sub titlul „Memoriul delegațiunei consiliului general al
județului Constanța asupra situațiunei acestui județ prezentat Măriei Sale Regele”.
Autorii cereau schimbarea legii organice din 1880, acordarea unei autonomii
comunale şi județene, măsuri pentru dezvoltarea agriculturii, comerțului, creşterea
vitelor şi organizarea justiției „ca în țară”. Prezența lui Ali Cadîr în calitate de
consilier județean ne confirmă existența reprezentanților minorității turce în
aparatul administrativ românesc al Dobrogei4.
În 1885, în Parlament, Mihail Kogălniceanu spunea că: „În Dobrogea este o
populație bună, valoroasă şi care ne iubeşte pe noi şi căreia-i place să fie cu noi,
este populația turcească mai cu seamă, o populație din cele mai morale şi care nu
doreste mai mult decât să rămâie cu noi”5.
În Dobrogea, sub administrație otomană, de la începutul sec. al XV-lea şi
până în ultimul pătrar al sec. al XIX-lea, vreme de aproape cinci secole, credința
islamică a comunității turce şi tătare s-a consolidat. Au fost clădite moschei, geamii
şi mesgiduri (lăcaşuri de cult în sate şi cătune) s-au înființat medrese (şcoli
religioase), Kadiate (tribunale religioase), în care judecătorul dădea sentința pe
baza Coranului şi a preceptelor Islamului.
Din acele timpuri se păstrează multe vestigii ale civilizației şi culturii
islamice precum Mausoleul (turbe) Sarı Saltuk din Babadag (sfârşitul secolului al
XV-lea), Mausoleul Mischin Baba din Ada Kaleh (mutat acum pe insula Şimian),
multe fântâni rituale cu tradiție (ceşmele), geamia Esmahan din Mangalia (sfârşitul
secolului al XVI-lea), moscheea Gazi Ali Paşa din Babadag (sfârşitul secolului al
XVIII-lea), resturi de fortificații militare medievale la Hârşova, Isaccea, Mangalia,
case de lemn cu acoperiş de şindrilă, cimitire turceşti. Alte vestigii ale culturii şi
civilizației turceşti şi islamice sunt creația secolelor XVIII şi XIX6.
O dovadă în acest sens este dată de doctorul Nuri Mehmed (1884-1970)7. A
fost rudă prin alianță cu sublocotenentul erou Kiazim Abdulakim. La izbucnirea
celui de-al Doilea Război Balcanic, a participat ca medic militar în armata română.
Este decorat personal de către Regele Carol I cu medalia „Avântul Ţării” în anul
1913. Avea să participe ca medic militar pe fronturile româneşti din Primul Război

înverzite, de apele bune şi de aerul plăcut” din Dobrogea. Sub pretextul iernării, un al doilea val de
turci a coborât prin Iznik (Niceea) şi Iznikmid (Nicomedia) spre Uskudar (Scutari), apoi au trecut
Bosforul împreună cu dervişul turc Sarî Saltuk Baba (Guboglu, 1978, 23-50 şi Alexandrescu-Dersca,
1978, 448).
4 România Trans-Danubiană, VI, nr. 352, 28 noiembrie 1893, p. 2-3, 8.
5 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 289.
6 Cristina Gîlă, Civilizaţie musulmană în Dobrogea, în „Educație iinterculturală dobrogeană”, Constanța,
2011, p. 12.
7 S-a născut în satul Caraibil, comuna Sarinasuf, județul Tulcea, în familia lui Agi Abdulahhah şi
Aişe, care provine dintr-o vestită familie de tătari semnalată încă din secolul al XVI-lea în ținutul
Benderului. A învățat şi vorbea fluent limbile tătară, turcă, arabă, persană, franceză, greacă şi
română. Unchiul său, Seyhullah, ajunge să dețină funcția de ambasador al Imperiului Otoman în
capitala Imperiului Britanic. Agi-Amet Gemal, Dicţionarul personalităţiilor turco-tătare din România,
Editura Metafora, Constanța, 1999, p. 220-221.
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Mondial; exemplificăm activitatea lui la spitalele nr. 2 şi 5 din Buşteni şi Mărăşeşti8.
Exista şi o parte a turcilor şi tătarilor care nu dorea să se înroleze în armata
română. Într-o scrisoare din Dobrici trimisă ziarului „Işic” - Lumina -, care apărea
la Medgidia sub conducerea dr. I. Themo şi Kemal Gevdet Efendi, se arăta în
articolul „Încă boala emigrării” că o parte din populația musulmană a început să
emigreze în Turcia în urma zvonului precum că statul român va introduce în
Cadrilaterul alipit, în anul 1913, legi militare şi cât de curând va începe recrutările
în baza legilor româneşti, iar că în România serviciul ostăşesc ar fi greu9. Autorul
articolului din „Dobrogea jună”, Ahmed Meneşi, elev la Şcoala Normală din Iaşi,
îşi aminteşte că a fost în Regimentul 13 Artilerie dislocat la Dobrici în timpul
campaniei din anul 1913, şi spune că „am avut ocazia să stau de vorbă cu mulți
Musulmani de acolo, care erau foarte bucuroşi de ocuparea Cadrilaterului, şi caremi garantau o simpatie către statul şi neamul românesc; dar în care existau o
mulțime de idei greşite împărtăşite de însuşi duşmanii lor de moarte, Bulgarii.
[...] Aşa că Bulgarii, care sunt cei mai mari duşmani ai poporului român, vor
cu orice chip să arunce sămânța discordiei între Musulmani, spunându-le că statul
român le va zdrobi orice forțe [...] intelectuale prin legile lui excepționale militare şi
culturale.
[...] Vă feriți de a face armată în România? Oare ştiți de asemenea de
superioritatea armatei române față de cea bulgărească”10.
„În România serviciul militar se face timp de 2 ani, iar soldații recrutați sunt
repartizați la regimentele din județele lor, aşa că orice soldat se află în apropierea
familiei sale. Dar unde mai punem faptul că soldaților musulmani li se dă o deosebită
atenție din partea superiorilor; iar pentru excepțiile ce li se fac, nici n-avem ce zice.
Deci noi, care îmbrățişem cu bucurie serviciul sacru militar, ca cel mai sfânt
simbol al Profetului, noi care suntem foarte recunoscători şi pentru bine şi pentru
rău; noi în care există o conştiință sfântă a datoriei şi a iubirii de patrie unde ne-am
născut şi unde trăim [...] atunci vom vedea că a fi militar român pentru noi, e cea
mai mare fală”11.
„Pe lângă astea, după cât m-am interesat am putut afla că Statul Român, care
se gândeşte mult la supuşii musulmani, în care are încredere, va forma regimente
turceşti în Dobrogea nouă, pentru care motiv a şi format o clasă separată de elevi
musulmani în Şcoala militară din Craiova şi dintre care majoritatea sunt din
Silistra. Apoi s-a proiectat zidirea unor cazărmi cu geamii şi băi unde se vor trimite
capi religioşi demni şi culți”12.
Din cauze multiple, dar mai ales religioase, între cele două războaie mondiale
Ibidem, p. 222.
Ahmed Meneşi, Emigrările musulmanilor. Un pas greşit, în „Dobrogea jună”, X, nr. 17, din 15 mai
1914, f. 1-2. Apud, Stoica Lascu, Mărturii de epocă privind Istoria Dobrogei (1878-1879), Vol. I, (18781916), Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța, 1999, p. 661-663.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 „Am aflat cu nespusă bucurie că Statul şi prea iubitul nostru Suveran au luat inițiativa pentru
construirea unui spital special pentru damele musulmane din Dobrogea nouă şi veche, care,
nenorocitele mor zilnic de diferite boli în deosebi la naştere, din cauza fanatismului, care le face ca să
nu apeleze la medic”. Ibidem, p. 163.
8
9
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o parte a populației musulmane a emigrat în Turcia: astfel numărul etnicilor
musulmani a scăzut aproape la jumătate. Sate întregi au fost complet părăsite, în
consecință şi lăcaşurile de cult au scăzut la aproape 80, iar slujitorii moscheilor în
jur de 40. Pentru a emigra ei invocau: sărăcia, lipsa de lucru, legea Dobrogei din
1921, biruri grele, reaua purtare a administrației, dar şi obligativitatea serviciului
militar în armata română contrar convingerilor lor13. Această stare cumulată cu
promisiunile că în Turcia vor avea o viață uşoară şi prosperă, oamenii simpli, naivi,
mulți dintre ei neştiind unde se află Turcia Kemalistă, au vândut totul (pe un preț
mic) şi s-au aventurat în pribegie.
În privința tinerilor, pentru a putea pleca din țară, aveau nevoie de un act
administrativ, care legal costa 20 lei, la negru ajungea până la 1.000 lei. Acest act
era, în fapt, o scutire de serviciul militar, fără de care nu puteau părăsi țara. În
cotidianul Curentul, la 17 mai, se semnala drama prin care trece minoritatea turcă,
rămasă pe drumuri în iarna anului 1936/37. „La început au rămas zile şi nopți
întregi în port, în frig, în ploaie, în vecinătatea rigorilor mării. Şi nu numai fără
adăpost, ci lipsiți şi de pâinea zilnică. Au fost izgoniți de aici. Rătăceau pe străzile
Constanței, jerpeliți, rebegiți, cerşind pomană. Ţi-era mai mare mila de ei”14.
În timpul Războiului de Reîntregire din anii 1916-1919, deşi Turcia a făcut
parte din tabăra inamică, ofițerii turco-tătari din armata română au luptat exemplar,
unii înscriindu-şi numele printre eroii ce şi-au jertfit viața pentru patria lor, România15.
Generalul Gheorghe P. Georgescu relatează despre întâlnirea pe care a avuto la malul Dunării cu militarii companiei musulmane. „Pe chei găsesc un batalion
din Regimentul 34 Constanța, care se îmbarcă. Oamenii tocmai erau la masă, ceea
ce îmi reaminti că trebuie să îmbuc şi eu ceva. Cum mă găseam în mijlocul
companiei de musulmani, pe care o formasem chiar în ajunul mobilizării, m-am
ales cu o gamelă de pilaf, pe care l-am găsit cum nu se poate mai gustos.
Cu acestă ocazie, comandantul companiei, căpitanul Refik, pe a cărui
lealitate mă spijinisem ca să creez acea unitate de turci, m-a asigurat, din nou, că
soldații săi corelegionari vor fi la înălțimea încrederii ce le-am arătat, şi că se vor
bate vitejeşte pentru mine, că se vor bate bine”16.
Generalul Gheorghe P. Georgescu se referea la ofițerul Refir Kadir (18791929) din Constanța, care a fost luat prizonier şi eliberat la sfârşitul Primului Război
Mondial. Şi-a desfăşurat activitatea militară în unitățile din garnizoanele Cernăuți
şi Chişinău, apoi revine în Dobrogea, unde a deținut diferite funcții de comandă la
Regimental 40 infanterie „Călugăreni”, care îşi avea garnizoana la Bazargic17.
Refir Kadir era un om cult, generos, săritor. Avea un cult deosebit pentru
prietenie. Astfel, s-a bucurat de amiciția lui Nicolae Iorga, senatorului Selim Abdulakim
Curentul, din 16 mai 1936.
Curentul, din 17 mai 1936.
15 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 363.
16 General de divizie Gheorghe P. Georgescu, Cauzele dezastrului. Vina comandamentului. Ipoteza X.
Rolul Corpului 5 Armată. Zilele cumplite de la Turtucaia, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare”,
An IX, nr. 1-4 (31-34)/2006, p. 11.
17 Refir Kadir a urmat şcoala primară cu predare în limba turcă din Constanța. Apoi s-a înscris la
gimnaziul militar din Iaşi şi a făcut liceul militar din Iaşi, la absolvirea căruia, prin decret regal, i s-a
acordat primul grad de ofițer, cel de sublocotenent. Agi-Amet Gemal, op. cit., p.142.
13
14
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şi Mamut Ģelebi. A urcat treptele ierarhiei militare până la gradul de colonel. A
murit la 20 decembrie 1929 şi a fost îngropat în Cimitirul Eroilor din Bazargic18.
Un alt exemplu îl reprezintă Ahmet Nurmambet (1893-1953)19, care a avut o
carieră strălucită de ofițer în armata română. A fost îndrumat de unchiul său,
colonelul Refik Kadâr (Kadir?), care l-a îndrumat spre viața militară. Astfel că în
anul şcolar 1900/1901 îl găsim elev la gimnaziul militar din Iaşi, pe care îl absolvă
în anul 1909 şi îi este acordat gradul de sublocotenent de cavalerie. Participă activ
la luptele de la Oituz şi Mărăşeşti în cadrul Regimentului 12 Roşiori, care, după
reorganizarea armatei române în deceniul al treilea al sec. XX, intră în Regimentul
40 infanterie20 din Divizia 9 infanterie, cu garnizoana inițială la Constanța, apoi
avea să fie mutată la Bazargic21. A fost decorat cu ordine şi medalii.
Din evidențele Societății Demobilizaților din Medgidia rezultă că numărul
ostaşilor din Medgidia participanți la marele război de reîntregire a neamului a
fost de 242, din care 28 de musulmani22. Volumul I din Registrul (manuscris)
cuprinde 21 de nume, indicând unitatea militară în care au fost încorporați, luptele
la care au participat, decorațiile pe care le-au primit, cât şi alte detalii de interes
pentru reconstituirea faptelor de arme săvârşite. Aceştia sunt: Abdul Gani Idris;
Abdul Gani Regep; Abdul Moiun Ghengi Amet; Abdul Septar Mubin; Ali Osman;
Benlişa Ilias; Cadâr Asan; Cadâr Faic; Elmambet Ilias; Emin Mamut; Gafar Vabid
Omer; Gelal Ibraim Asir; Gimadin Ismail23; Iusuf Ablai; Iusuf Gani; Mamut
Abdula; Memedula Feizula; Omer Velila; Şefchi Isleam; Veli Abdul Azis24.
Erau oameni cu cele mai diverse profesiuni, aşa cum sunt menționate în
registru: plugari şi muncitori, cultivatori de fructe, potcovari, cizmari şi tăbăcari,
precupeți şi negustori, geambaşi şi cafegii. Ei au fost încorporați sau mobilizați în
cele mai diferite unități: regimentele 34 şi 74 infanterie, regimentele 9 şi 25 artilerie,
Regimentul 9 Roşiori, Regimentul 9 Călăraşi, Regimentul 2 Grăniceri, Batalionul 9
Pioneri. Din evidențele ținute rezultă că aceşti ostaşi, având gradul de la soldat
până la ofițer, au participat de la începutul până la sfârşitul războiului la luptele
din Dobrogea, de la Turtucaia, Tg. Ocna, Nămoloasa, Muncelu, Mărăşeşti şi Oituz,
unul dintre ei chiar la campania din vara anului 1919 din Ungaria. Doi dintre ei au
fost răniți, unul având statutul de invalid de război. Pentru faptele de arme săvârşite,
au fost recompensați cu medaliile „Avântul Ţării”, „Crucea Comemorativă a Marelui

Ibidem, p. 143.
Ibidem, p. 262.
20 În dicționarul personalităților turco-tătare al lui Agi-Amet Gemal se fac câteva confuzii despre
numele unor unități militare în paginile 262 şi 263, astfel că „Regimentul 40 artilerie” este
Regimentul 40 infanterie, „Divizia 9 „Mărăşeşti” este Divizia 9 infanterie.
21 La Bazargic în anul 1931 se căsătoreşte cu domnişoara Pakize de etnie turcă din Cavarna. Va avea
doi copii: Cadriye, care a devenit prima femeie avocat din rândul tătarilor şi o renumită intrepretă a
cântecului tătăresc, şi Genghiz, viitor inginer. Vezi, Agi-Amet Gemal, op. cit, p. 263.
22 Ioan Bitoleanu, op. cit., p. 14. Vezi pe larg, Corneliu Marinescu, Medgidia, Studiu monografic, Editura
Dobrogea, 2006, p. 68.
23 Gimadin Ismail din Regimentul 9 Artilerie, căzut prizonier în luptele de la Corabia, a fost distins
cu medalia „Avântul Ţării”.
24 Veli Abdul Azis din Regimentul 34 Infanterie, participant la luptele de la Panciu şi Mărăşeşti, a
fost decorat cu medalia „Crucea comemorativă a războiului 1916–1918” cu barete.
18
19
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Război” cu barete, „Victoria”, „Coroana României”, „Steaua României”, „Bărbăție
şi Credință”.
Sergentul Iusuf Ablai, de pildă, din contingentul 1910, a primit medaliile
„Avântul Ţării”, „Crucea Comemorativă”, „Coroana României” şi „Steaua României”.
Cinci dintre ostaşii de origine musulmană au căzut prizonieri în timpul înfruntării
dramatice de la Turtucaia, fiind internați în lagărele din Bulgaria şi Turcia, state
inamice, componente ale Puterilor Centrale, cu care România s-a aflat în război.
Este de înțeles mânia nestăvilită şi indignarea autorităților militare din aceste țări
față de ostaşii bulgari, turci şi tătari ai armatei române, luați prizonieri, considerați
trădători şi tratați cu deosebită asprime în timpul captivității lor.
Soldatul Atmola Ablachim din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, a
fost luat în captivitate, alături de alți ostaşi musulmani şi internați într-un lagăr din
partea europeană a Turciei, unde au avut parte de un tratament sever, fiind hrăniți
numai cu pâine şi apă. Cum, însă, paza lăsa de dorit - unde puteau să scape
prizonierii aflați în inima Imperiului otoman - soldatul Atmola a evadat, o lună de
la capturare, aşadar prin octombrie 1916. Stând ascuns, ziua, prin păduri, râpe sau
lăstărişuri, mergând doar noaptea, călăuzindu-se prin mijloace empirice şi hrăninduse numai cu ce-i oferea natura, el a străbătut Bulgaria, ajungând din nou în patria
sa, în sudul Dobrogei, după aproape două luni de marş istovitor şi presărat cu
felurite primejdii.
La 20 februarie/5 martie 1918, s-a semnat Tratatul preliminar de pace cu
Puterile Centrale, care fixa condiții grele României. S-a aflat de semnarea tratatului
preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, care în afară de faptul că
făcea din țara noastră o colonie germană, obliga guvernul român să demobilizeze
cât mai repede cea mai mare parte din armată şi să scoată din țară pe toți străinii
care serviseră în misiunea franceză25 şi era condiționată să renunțe la Dobrogea.
În această atmosferă au fost organizate două congrese ale „popoarelor din
Dobrogea” de la Babadag - din decembrie 1917 şi iulie 1918 cu scopul de a se arăta
dorința locuitorilor din dreapta Dunării de a se uni cu statul bulgar26. Prin vocea
profesorului Mustafa Hagi Abduraman musulmanii patrioți din Dobrogea au
denunțat această înscenare27.
În rândul eroilor nemului românesc se află la loc de cinste sublocotenentul
Kiazim Abdulakim din Regimentul 9 Vânători dobrogean, care a căzut la datorie la
Mărăşeşti în vara anului 191728.
Au început să apară statistici care cuprind date cu privire la eroi români de
etnie tătară şi turcă înhumați în cimitire militare româneşti şi din lagărele de
***Istoria României în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 308.
I.N. Roman, Iridenta Bulgară în Dobrogea, în An. Dob., VXI, 1935, p. 10.
27 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 390. Apud. „Dobrogea jună”, nr. 3 din 30 noiembrie
1918.
28 Trebuie menționat faptul că soția lui Niyazi Mehmet (1878-1931) poet, ziarist, pedagog, Şefika, era
sora eroului tătar de la Mărăşeşti, Kiazim Abdulakim, şi a omului politic, avocatul Selim
Abdulakim, de două ori deputat în Parlamentul României în perioada interbelică şi viceprimar al
Constanței, în aceeaşi perioadă. Gulşen Ismail, Poetul naţional tătar Mehmet Niyazi va fi comemorat la
Medgidia, http://www.tatar.ro/presa.php?Poetul_national_tatar_Mehmet_ Niyazi_va_fi_comemorat_
la_Medgidia_31
25
26
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detenție ale prizonierilor din străinătate.
Numărul ostaşilor români de etnie tătară şi turcă care au murit în lagărul
Tuchola (Polonia) în Primul Război Mondial29: 29, din totalul de 2.460 prizonieri
români, potrivit evidențelor realizate în 1920 de Societatea „Cultul Eroilor”30.
Numărul prizonierilor români de etnie tătară şi turcă, morți în lagărul de la
Ostffyasszonyfa (Ungaria), în Primul Război Mondial, în lunile aprilie-august 1917:
11, din totalul de 4.718 prizonieri români înregistrați. Amintim pe câțiva dintre
soldații din Regimentul 74 infanterie căzuți la datorie: Menam Aghivitz; Monahei
Menahei Alip; Suit Lemel; Filip Mahomei; Radu Meca; Mahmet Salim31.
Monumentele din Cobadin, Mircea Vodă, Topraisar, Movila-Verde - județul
Constanța, Brăila,Tulcea stau mărturie faptelor de vitejie ale unor Ali, Osman,
Ibram şi alții ce şi-au dat viața pentru ca noi să putem a ne creşte copii împreună,
ca noi să fim de-a pururea români.
Evidența soldaților români de etnie tătară şi turcă va fi postată pe site-ul
U.D.T.T.M.R.32, cu precizarea că lista rămâne deschisă pentru orice informație cu
privire la eroii comunității turco-tătare din armata română33.
Fiecare unitate de armată urma să-şi aibă preotul, fie măcar cu titlul de preot
de rezervă. Pentru acomodarea preotului la mediul militar, acesta trebuia să
participe la toate manevrele militare ale unității34. În plus, şi militarii trebuiau
deprinşi a-l vedea pe preot în preajma lor, mai mult, trebuiau să înțeleagă rolul
acestuia în armată. Spovedania şi împărtăşirea trupei se făcea conform canoanelor
când trupa era în repaus, cu acordul comandantului. Preotul putea spovedi trupa
în masă, citind rugăciunile de dezlegare şi spovedea individual numai pe cei care
aveau ceva deosebit de spus. În cazul în care nu era muftiul35 la companie şi vreun
soldat mahomedam sau evreu cerea să fie spovedit şi împărtăşit, acest lucru nu se
putea face decât numai cu condiția convertirii lui la creştinism36.
Potrivit imamului37 Osman Aziz38, credincioşii de religie musulmană au avut
Vezi Serhan Osman, Nihat S. Osman, Eroi Tătari şi Turci Musulmani înhumaţi în Cimitirele Militare
Româneşti din străinătate, în „Karadeñiz Mecmuasi” [Revista „Marea Neagră”] Yil XX, Sayi 191/6,
haziran [iunie], Constanța, 2009, p. 5.
30 În lagărul din Tuchola (Tuchel), regiunea Kujawsko-Pomorskie, Polonia (101 km S-V de Gdansk),
au murit 2.460 prizonieri români, potrivit evidențelor realizate, în 1920, de Societatea „Cultul
Eroilor”. Cauzele au fost diverse (inaniție, frig, epidemii). Majoritatea eroilor români au fost înhumați
în gropi comune alături de soldați ruşi. Mormintele comune erau marcate prin cruci din lemn,
prevăzute cu o placă metalică pe care erau inscripționate numele decedaților. Monumentul din
Tuchola a fost ridicat din inițiativa celor care au fost internați în lagăr. Primăria din Tuchola l-a
restaurat în 1998. http://www.once.ro/cimitire/lagar_tuchola.php
31 http://www.once.ro/ro/doc/ostffyaszonyfa.xls
32 La 23 iulie 1990, a fost fondată Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
(U.D.T.T.M.R.), care îşi alege preşedintele din doi în doi ani.
33 Psih. Serhan Osman, prof. Nihat S. Osman, op. cit. Cu sprijinul Uniunii Democratice a tătărilor şi
turcilor musulmani din România s-a organizat un simpozion de Ziua Eroilor cu tema „Eroii
neamului din Dobrogea” la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța, 2009.
34 Muftii județului Constanța: Mehmet Ali (1914-1917), Ibram Cadir Muedin (1918-1926).
35 Muftiul este liderul spiritual (echivalentul unui „şef rabin” sau „arhiepiscop”), conducătorul
cultului musulman al unei comunități locale.
36 A.M.R., fond 4.991, dosar nr. 15, f. 289-292.
37 Imamul este principalul slujitor al ceremoniilor religioase, echivalentul preotului creştin.
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un cimitir în Bucureşti încă de pe vremea otomanilor39. Cimitirul era situat pe
strada Mecet (înseamnă biserică în turceşte), în spatele liceului Mihai Viteazul din
Bucureşti. Apoi, în martie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a dat un act prin
care se înființa un cimitir musulman pe locul actualului cimitir al Eroilor Turci din
Ghencea. Însă, în 1931, pe vremea regelui Carol al II-lea, cimitirul musulman a fost
vândut ambasadei Turciei, care a stabilit aici Cimitrul Eroilor Turci.
Tradițiile de arme vor fi duse mai departe de reprezentanții comunității
turco-tătare în perioada interbelică. Amintim pe Gealil Abaz Habib (1909-1978),
care în copilăria lui l-a întâlnit pe ofițerul Rafic Kadir, care se afla cu trupa din
subordine la o manevră militară. Micul Gealil l-a uimit pe ofițerul Rafic cu
perspicacitatea sa şi felul său curajos, şi se hotăreşte să-l ajute. Apelează la comunitatea
tătarilor, la preşedintele ei, avocatul Selim Abdulakim, pentru a-l sprijini pe tânărul
Gealil. Este îndrumat către Gimnaziul Militar şi apoi către Liceul Militar din Târgu
Mureş, liceu absolvit cu nota maximă. După obținerea gradului de sublocotenent
de grăniceri în anul 1921, este numit în funcția de comandant al postului de poliție
„Küciuk Kainargi”. În deceniul patru este la datorie în garnizoanele Cernavodă,
Bucureşti şi Corabia40.
În spiritul timpului şi din inițiativa cadrelor didactice se înființează asociații
culturale şi de învățământ. În 1916, în amintirea locotenentului-major Kiazim
Abdulachim, ofițer în armata română, căzut la Mărăşeşti, s-a constituit în Dobrogea
„Asociația culturală şi sportivă lt. major K. Abdulachim” (Mülayımmevvel Kâzim
Abdulachim Kültür ve Spor Cemiyeti).
Asemenea inițiative au mai fost întreprinse în perioada interbelică. Astfel, în
1933 a luat ființă, din inițiativa revistei „Emel” (Ideal), „Asociația culturală turcă
din Dobrogea” (Dobruca Türk Hars Cemiyeti), iar în 1938, la Constanța, din inițiativa
inginerului Hagi Ahmet, „Asociația culturală Mehmet Niyazi” (Mehmet Niyazi
Kültür Cemiyeti). Asociațiile au desfăşurat o prodigioasă activitate cultural-artistică,
contribuind în mod substanțial la promovarea culturii în rândul populației turce.
Peste timp, deputatul Sali Negiat în şedința Camerei Deputaților din 21 mai
41
2002 a reiterat problema Cimitirului musulman din Bucureşti42. În acest context el
Imanul Aziz are o viață care se împletea cu cea a comunității musulmane. Originar din Techirghiol,
imanul Aziz este nepotul unui orfan din Primul Război Mondial, un turc care şi-a dat viața pentru
România, Antonie Ghelase, Românii din umbra Semilunii,
http://www.qmagazine.ro/articole/1762/Romanii-din-umbra-Semilunii.html
39 În privința musulmanilor, autoritățile române nu interveneau în problemele de ordin religios cum
ar fi numirea clerului, întreținerea şi repararea lăcaşurilor de cult, salarizarea personalului: hatipi,
imami, muezini, vaizi. În România s-au păstrat din vremea Imperiului Otoman patru muftiate:
Constanța, Tulcea, Silistra şi Bazargic. Personalul acestora era retribuit de la bugetul de stat. Muftii
erau numiți şi demişi de către Ministerul Cultelor. Marele Muftiu era conducătorul Cultului islamic,
având şi atribuții judecătoreşti pe lângă cele de ordin religios. Pe lângă acestea, alături de
conducerea supremă a clerului musulman, se implicau în soluționarea problemelor religioase ale
comunității turco-tătare, colaborarea cu autoritățile române, pentru promovarea intereselor
credincioşilor musulmani.
40 Agi-Amet Gemal, op. cit, p. 104-106.
41 http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5288&idm=1,18&idl=1
42 În perioada 1987-2000, musulmanii care decedau erau înmormântați în Cimitirul Eroilor Turci,
însă doar cu aprobarea ambasadei Republicii Turcia şi cu anumite condiții. Condițiile de bază erau
38
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a declarat că: “Comunitatea musulmană este formată din cetățeni români, care, dea lungul istoriei, de la 1878 încoace, şi-a adus contribuția şi a dat jertfe de sânge în
Armata română, atât în Primul Război Mondial, în războaiele balcanice, cât şi în cel
de-al Doilea Război Mondial. Comunitatea musulmană este formată din cetățeni
români, loiali statului român”43.

să fie în primul rând musulman turc sau tătaro-crimeean şi de naționalitate turcă. „Eu, ca imam,
trebuia să trimit o notă către ambasada Turciei că îndeplineşte aceste condiții”, afirma Osman Aziz.
http://www.divers.ro/ actualitate_ro?wid=37455&func=viewSubmission&sid=9655
43 Stenograma completă este publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr. 86 din 31 mai 2002.
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TURCO-TĂT ARII DOBROGE NI ÎN LUMINA
UNOR MĂRTURII ARHIVISTICE CONST ĂNŢENE
(1885 -1948)

Stoica LASCU
În suita preocupărilor de natură istorică circumstanțiate trecutului etniilor
dobrogene, apelul la cercetarea izvoarelor arhivistice1 poate conduce, negreşit, la o
mai documentată cunoaştere a acestora2; pentru perioada de după reintegrarea
Dobrogei la Statul Român, în noiembrie 1878, patrimoniul arhivistic din Constanța
- pendinte de Arhivelor Naționale - relevă, la o cercetare mai aplicată, numeroase
documente de epocă ce vin să ilustreze diverse componente ale vieții sociale,
culturale, economice ale turco-tătarilor/musulmanilor dobrogeni3; în materialul de

Pentru perioada otomană se pot regăsi informații utile în volumele de documente - foarte puține,
dar cu atât mai valoroase - publicate de autori români: Mustafa A. Mehmed, Documente turceşti
privind istoria României (Izvoare orientale privind istoria României), vol. I.1455-1774, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976 /XXXII + 416 pp.; facs./; Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor
Române cu Poarta otomană în documente turceşti (1601-1712) (Direcția Generală a Arhivelor Statului din
Republica Socialistă România), f.e., Bucureşti, 1984 /532 pp.; facs./; Valeriu Veliman, Relaţiile românootomane (1711-1821). Documente turceşti (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica
Socialistă România), f.e., Bucureşti, 1984 /796 pp./; Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind Ţările
Române şi Înalta Poartă (1526-1602), Editura Istros a Muzeului Brăila, Brăila, 2008 /342 pp.; facs./
(acesta nu are referiri exprese la spațiul dobrogean; mai greu consultabil: nu are Indici; mai recentul
volum documentar al aceluiaşi autor, O istorie a relaţiilor româno-otomane. Cu documente noi din arhivele
turceşti, vol. I. Perioada clasică (1400-1600), Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012 /608 pp./ - nu
conține nici el noi mărturii relativ la musulmanii din Dobrogea); Tudor Mateescu, Documente privind
istoria Dobrogei (1830-1877). Volum întocmit de... (Direcția Generală a Arhivelor Statului din
Republica Socialistă România), f.e., Bucureşti, 1975 /344 pp.; il./; vezi, de asemenea - Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, Dobrogea între medieval şi modern 1406-1918. Album elaborat de:...,
Ex Ponto, Constanța, 2008 /210 pp.; facs./.
2 A se vedea, recent, o valoroasă monografie tematică bazată pe izvoare arhivistice otomane
(majoritatea edite) - Anca Popescu, Integrarea imperială otomană a teritoriilor din sud-estul Europei.
Sangeacul Silistra (sec. XV-XVI), Editura Muzeului Național al Literaturii Române (Colecția AULA
MAGNA), Bucureşti, 2013 /284 pp.; facs./ (surprinde, din păcate - cunoscându-se acribia şi seriozitatea
profesională a autoarei -, existența unui Indice selectiv; în această formulă restrictivă, aleatorie şi
subiectivă, această componentă a volumului putea să lipsească - cu folos pentru reala ținută
ştiințifică a ansamblului mongrafic).
3 Pentru perioada de după 1878 - Marin Stanciu, Chiriac Ana, Răducănescu Aurelia, Stăneci Maria,
Din tezaurul documentar dobrogean. Ediție de documente întocmită de:... (Direcția Generală a Arhivelor
Statului din Republica Socialistă România), f.e., Bucureşti, 1988 /444 pp./; Valentin Ciorbea, Laura Stancu,
Amet Aledin (ed.), Tătarii în izvoare arhivistice româneşti, vol. I. Comunitatea musulmană în Arhiva
1
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față sunt prezentate câteva astfel de mărturii, cu valoare probatorie pentru locul lor
în ansamblul etniilor dobrogene.
(Următoarele documente au fost publicate în menționatul volum, apărut în
1988, motiv pentru care nu mai sunt reproduse în corpusul de față - Doc. 16: 1879
iulie 4/16, Constanţa. Reclamația cetățeanului Ali Kadîr, proprietarul caselor în care
funcționa spitalul comunal, adresată Primăriei Constanța, prin care solicită spitalului
militar aflat în aceeaşi clădire4; doc. 17: 1879 august 11, Constanţa. Tabel înaintat de
Primăria Constanța Prefecturii județului Constanța cuprinzând inventarul bunurilor
vacuf din oraşul Constanța5; doc. 28: 1880 martie 12, Constanţa. Contract încheiat
între Primăria Constanța şi Ali Kadîr pentru casele acestuia, unde funcționa spitalul
comunal6; doc. 29: 1880 martie 13/25, Constanţa. Ordinul Prefecturii județului Constanța
către Primăria Constanța comunică dreptul de proprietate al statului asupra
bunurilor ce au aparținut guvernului otoman7; doc. 48: 1883 ianuarie 17, Constanţa.
Raportul Prefecturii județului Constanța către Ministerul de Interne referitor la ajutorul
acordat săracilor musulmani din Constanța8; doc. 161: 1898 mai 9, Constanţa. Muftiatul
cultului musulman din Constanța invită primarul să participe la solemnitatea punerii
pietrei fundamentale la construcția şcolii musulmane din Constanța9; doc. 198: 1901
ianuarie 18, Constanţa. Cererea Şcoli mahomedane din Constanța către Primărie
prin care solicită un ajutor bănesc pentru plata profesorului de limbă română10.)
_____
5 Fevruariu 1885
România
Muftilicul Județului Constanța
№5
Domnule Primar
Spre respuns la Onor. adressa Dvs № 215, am onóre a vă face cunoscut că am delegat
pe Dlŭ Hagi Ismail Osman Epitropul Comunitățiĭ musulmane, pentru priimirea sumeĭ de
500 leĭ, ce offeră acéstă Onor. Primărie, ca ajutor pentru îngrădirea cimitiruluĭ musulman.Cu acéstă ocazie, mĕ grabesc a vĕ manifesta sincerele mele mulțumirĭ pentru buna
voința Dvs, prin care nu încetațĭ a avea grijă asupra populațieĭ Mahomedană.-

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Editori:... (Uniunea Democratică a TurcoTătarilor Musulmani din România. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Universitatea
„Ovidius” Constanța-Facultatea de Istorie şi Ştiințe Politice. Şcoala Doctorală), Ex Ponto, Constanța,
2011 /358 pp./ (volum mai greu consultabil: necorectat, fără Indici). (Acestora li se pot adăuga mai
multe volume şi studii cu „mărturii de epocă” - recte, pe baza presei timpului -, ilustrative pentru
istoria turco-tătarilor dobrogeni.) Vezi, de asemenea, în context - Nuredin Ibram, Comunitatea Musulmană
din Dobrogea. Pagini de cultură şi civilizație, Ex Ponto, Constanța, 2011 /186 pp./, pp. 143-161; respectiv,
Cap. IV.Viaţa comunităţii musulmane reflectată în arhive şi alte izvoare documentare (este o utilă
repertorizare tematică, pe baza volumelor documentare publicate).
4 Marin Stanciu, Chiriac Ana, Răducănescu Aurelia, Stăneci Maria, op. cit., pp. 67-68.
5 Ibidem, p. 68.
6 Ibidem, pp. 78-79.
7 Ibidem, p. 79.
8 Ibidem, pp. 96-97.
9 Ibidem, p. 226.
10 Ibidem, pp. 266-267.
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Priimiți, vĕ rog, Domnule Primar, încredințarea osebiteĭ mele considerațiunĭ11.Muftiu
/ss/ Indescifrabil [grafie arabă] (Mustafa Şerif)
Domniei-Séle
Domnuluĭ Primar al Comuneĭ Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 2/1885, f. 4.

_____
Domnule Primar!
Subsemnatul brutar de aicé vroind a părăsi pentru tot de una acest oraşŭ din pricina
că Familia mia şi anume Muma mia Besude12 de 60 anĭ, soția mia Aişe de 30 anĭ, ua fată
Sebile de 13 anĭ, şi doi fiĭ unul Ahmet de 11 anĭ, şi altul Abturman de 8 anĭ pentru Turchia şi
ca sĕ pot obține un paşaport vĕ rog cu tot respect ca sĕ bine voițĭ am elibera un certificat,
pentru care scop alătures şi o cólă hartie de un leu noŭ, achitând şi tóte darile catre stat
înscris la No 449 al roluluĭ13.
Cu respect
/ss/ Gesnil Ehia

1885 Februarie 15

Dlu
Dnu Primar Urbeĭ Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1885, f. 1.

_____
Domnule Primar
Interesele mele familiare silindumĕ14 pentru a mă călători până la Constantinopol
pentru un timp óre care, vĕrog15 cu respect se bine voiți a mi elibera un certificat Constatator
că am plătit tóte dările convenite către stat, ca în virtutea lui se pot obține cuvenitul
paşaport, pentru care sfârşit vĕ anexes şi ună cólă timbru de un Leu16.
Cu deosebită Stimă
Salim Ismail
Dsélle
Dnu Primar Urbei Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1885, f. 5.

_____
Domnule Primar
Spre a putea obține un paşaport pentru trimiterea la Constantinopoli a fiuluĭ meu şi
anume Omer Halit, în etate de 13 anĭ. Respectuos vĕ rog sĕ bine voițĭ a dispune eliberarea
Document scris, de copist, cu cerneală neagră. În partea dreaptă a paginii, sus, este aplicat sigiliul
„Muftilicului” (cu grafie arabă); de asemenea: INTRATĂ LA PRIMĂRIA URBEI CONSTANŢA LA
5/2 1885 ŞI ÎNREGISTRATĂ LA № 373.
12 Resude?
13 Suplică scrisă de copist; petiționarul, analfabet, s-a identificat prin amprentare.
14 Sic!
15 Sic!
16 Suplică scrisă (de copist), cu cerneală neagră. Semnătura (olografă?), cu altă grafie, este foarte
îngrijită. Este INTRATĂ LA PRIMĂRIA URBEI CONSTANŢA LA 19/2 1885. ÎNREGISTRATĂ LA
№ 930; are rezoluția: A se scrie Poliţiei şi Percepţiei. /ss/ Indescifrabil; de asemenea, înscrisul: primit
timbru de un leu /ss/ Indescifrabil; în colțul din stânga, sus, este aplicat un timbru de 25 B.
11
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unui certificat, prin care sĕ se constate că sunt cetățean roman în condițiile art. 3 din legea
organisăreĭ Dobrogeĭ, precum şi că nu datoresc nici un ban către Stat, județu şi comuna17.27 Septemb 1885
Cu stimă
/ss; grafie arabă/ Indescifrabil (Halit Celebi)
Domnuluĭ Primar al Comuneĭ Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1885, f. 12.

_____
Domnule Preşedinte
Bine-voițĭ vĕ rugăm a dispune de a se da autenticitatea legală şi a ordona transcrierea
în registrul respectiv alăturatul act, prin care comuna Constanța cedează un loc Comunitățiĭ
turcă, în mărime de 4000 m.p. pentru construcția de giamiĭ şi şcoli.Primițĭ, vĕ rogăm, Domnule Preşedinte, asigurarea distinseĭ mele considerațiunĭ18.Primar
/ss/ P. Holban
Muftiu
/ss; grafie arabă/ Indescifrabil
Deĭ Sale
Domnuluĭ Preşedinte al Trib. Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Judeţean Constanţa, dos.
64/1890, f. 1.

_____
Constanța, Anul 1895, Luna Februarie
România
Prefectura Județuluĭ Constanța
Serviciul Administrativ
No. 1553
Domnule Primar,
Pentru postul de muftiŭ al Județuluĭ devenit [liber] prin decedarea titularuluĭ,
urmând a se procede, conform ordinuluĭ Dluĭ Ministru al Cultelor № 795 seria C şi telegrama
......19 alegere, dintre persónele Mahomedane locuitóre în Dobrogea demne şi oneste, carĭ să
aibă şi cunosciințele Theologice Musulmane şi de se va putea şi cunosciință de carte de
limba Română, am fixat ḑiua de 24 Martie a.c. pentru efectuarea acestei alegerĭ în tot județul
şi, prin urmare, ea urmând a avea loc şi în acest oraşiŭ în arĕtata ḑi, am onórea a vĕ comunica
şi Dvs. instrucțiunile ce am dat Dlor Subprefecțĭ despre modul cum are a se efectua acéstă
alegere, rugându-vĕ să bine-Voițĭ a vĕ conforma în ceea ce vĕ privesce alegerea ce va avea
loc în officĭul Primărieĭ şi
1°) Biuroul va fi presidat de Dl Cadiu al Tribunaluluĭ Mahomedan, conform disposițiunilor
Suplică scrisă (de acelaşi copist, ca şi cea din 5 februarie), cu cerneală neagră. Semnătura olografă,
cu grafie arabă. Este INTRATĂ LA PRIMĂRIA URBEI CONSTANŢA LA 27/9 1885. ÎNREGISTRATĂ LA
№ 4335; are rezoluția: Se va elibera /ss/ p. Primar Indescifrabil [Ah. Kerim?]; în colțul din stânga, sus,
este aplicat un timbru de 25 B.
18 Documentul este timbrat cu 25 B. Doc. publicat în Virgil Coman, Carmen Dobrotă, Claudiu
Turcitu, op. cit., p. 159.
19 Lipsă; margine a documentului ruptă.
17
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Dlui Ministru, asistat de douĭ secretarĭ, cari vor fi desemnațĭ de alegĕtoriĭ frecvențĭ, dintre
Hagiĭ Geamiilor locale.2°) Se va aşeza pe biuroŭ uă urnă, în tocmai ca la alegerile communale, care va fi închisă
cu douĕ cheĭ diferite, una păstrată de Presedinte şi alta de unul din secretarĭ.3°) Toțĭi locuitoriĭ Musulmanĭ majorĭ, vor vota cu buletine, carĭ vor fi scrise în limba
Turcă, depunĕndu-le îndoite în urnă în fața biuroului; buletinele vor conține un singur candidat.
4°) Se va ține uă listă de secretarĭ despre numele şi pronumele celor ce votează.5°) Alegerea va dura numaĭ în ḑiua de 24 Martie 1895 începând de la 9 ora diminéța şi se
va închide la ora 5 p.m., décă nu vor fi alegĕtorĭ presenți carĭ să voteze.- Când se va procede
la despoierea scrutinului în presența şi sub rĕspunderea directă suntețĭ însărcinat de Dl
Ministru de a asista personal la această alegere şi a menține ordinea.6°) Secretariĭ vor forma un tabloŭ despre resultatul scrutinuluĭ, dupĕ formualul celuĭ
anexat la legea pentru alegerea consiliilor comunale.- Resultatul alegeriĭ va fi semnat într’un
proces-verbal scris în limba Turcă, subscris de membri biurouluĭ, de toți alegĕtoriĭ față la
despoierea scrutinului, precum şi de D-Vóstră.Tóte aceste acte vor fi scrise în limba turcă, aşeḑate în un dosar numerotat şi sigilat cu
pecețile particulare ale membrilor biurouluĭ şi cu sigiliul Primărieĭ şi ...20 tóte lucrările le veți
înainta Dvs Prefecturiĭ a doua ḑi 25 Martie, spre a se face de noĭ reconoscerea general al
resultatuluĭ acesteĭ alegerĭ pe întregul județ.
Vețĭ bine-voi a dispune dér, Dle Primar de a se populariza din vreme despre aceasta
prin tóte mijlócele, atît prin publicațiunĭ întinse pe toți Musulmanĭ din oraş şi Vĕ rog a avea
grija ca în acestă ḑi - de 24 Martie, - să se efectueze negreşit alegerea la la acer să iea parte cât
de mulți Musulmanĭ; bine voițĭ a lua mĕsurĭ ca alegerea să fie absolut liberă şi alegĕtoriĭ
neîmpedecațĭ în exercițiul lor, de a’şi exprima liber voința.
Primiți Vĕ rog, Domnule Primar asigurarea bunei mele considerațiunĭ.Prefect, Istrati
Director
Domniei-Sale
Domnului Primar al oraşiului
Loco
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1895, f. 1.

_____
1895 Martie 2
Domnule Primar
Însciĭnțarile primite cu adresa D-Vostre № 921, predându-ne şi afişându-se în sensul
cerut, avem onórea a vĕ înnainta alăturat 18 dovezi şi un proces-Verbal, restituindu-né tot
odată şi un esemplar însciințare semnat de mai mulți musulmani şi vizat în regula.
Primiți, vĕ rog, Domnule Primar, asigurarea consid. mele.
Polițaiŭ
/ss/ Cimbru
Director
/ss/ indescifrabil
Domniei-Sale
Domnului Primar al oraşului
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1895, f. 3.

_____
20

Neinteligibil în text.
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ROMÂNIA
Primăria Comuneĭ Constanța
Î N S C II N ŢA RE
No. 829
1895 Februarie 13
D. Ministru al Cultelor hotărând să se facă alegere pentru ocuparea postuluĭ de
Muftiu al județuluĭ Constanța, devenit vacant prin decedarea titularuluĭ, iar Prefectura
fixând ḑiua de 24 Martie viitor, anul curent, pentru efectuarea acesteĭ alegerĭ în tot județul,
Sub-semnatul invită pe toțĭ locuitoriĭ musulmanĭ majorĭ din acestŭ oraş ca să se întrunească
în localul Primărieĭ spre a procede la alegerea unuĭ Muftiu dintre locuitoriĭ musulmanĭ din
Dobrogea, cu reputație de onestitate şi capacitate având cunoscințele teologice musulmane,
şi, de se va putea, şi cunoscința de carte de limba română. Operațiunile alegereĭ se vor féce
în modul următor:
1) Biuroul va fi prezidat de d. Cadiu al Tribunaluluĭ Mahomedan, asistat de doĭ secretarĭ
desemnațĭ de alegătoriĭ presențĭ dintre hogiǐ giamiilor locale.
2) Se va aşeza pe biuroŭ o urnă care va fi închisă cu două cheĭ diferite, din carĭ una
păstrată de preşedinte şi cea-l’altă de unul din secreterĭ.
3) Toțĭ locuitoriĭ musulmanĭ vor vota cu buletine scrise în limba turcă, depunându-le
îndoite în urnă în fața biurouluĭ; buletinele vor conține un singur candidat.
4) Se va ține o listă de secretarĭ de numele şi pronumele votanților.
5) Alegerea va dura numaĭ în ziua de 24 Martie 1895, începând de la 9 ore dimineața şi se
va închide la ora 5 p.m., dacă nu vor maĭ fi alegători presențĭ ca să voteze.
Deschiderea scrutinului se va face în presența noastră.
6) Secretariĭ vor forma un tabloŭ despre resultatul despoereĭ scrutinuluĭ. Resultatul
alegereĭ va fi consemnat într’un proces-verbal scris în limba turcă şi sub-scris de membriĭ şi
alegătoriĭ presențǐ la despoiarea scrutinuluĭ, precum şi de sub-semnatul.
Toate aceste acte vor fi scrise în limba turcă, aşezate într’un dosar numerotat, şnuruit
şi sigilat cu pecețile particulare ale membrilor biurouluĭ - şi cu sigiliul Primărieĭ şi ast-fel vor
fi trimise Prefectureĭ de către sub-semnatul21.
Primar, M. KOICIU
/L.şt./22
Secretar, N. MASTERO
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1895, f. 4.

_____
Proces-Verbal
Astă-zi pe I Martie Anul 1895. Noi Nae Raffail, Sub-Comisarul Culorei de galben din urba Constanța; Constatăm că
un număr de mai multe publicațiuni sub № 829 ale Onor Primăriei locale, sau publicat şi
afişat, pela Giamiile, Cafenelile şi tóte stabilimentele cele mai frecuentate de musulmani şi
alții, cum de asemenéa şi la Hogi, pentru care sau şi luat dovezi însciințându-se uă dată cu
aceasta.Drept care am încheiat presentul Proces-Verbal, spre a se înainta locului în drept,
Document tipărit. Am văzut; câteva zeci de semnături, cu grafie arabă; două sunt ca caractere
latine: A. Bechir, Memet Zimiati (?). De asemenea, pe aceeaşi pagină, în dreapta, este inscripționat:
Sau affişat şi publicat de noi Sub.Comisar /ss/ N. Raffail este aplicată ştampila: REGATUL ROMÂNIEI.
COMISIA COL. DE GALBEN CONSTANŢA.
22 Ştampilă rotundă: REGATUL ROMANIEI. PRIMARIA URBEI CONSTANŢA.
21
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semnat de noi.Sub-Comisar
/ss/ Nae Raffail
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 7/1895, f. 5.

_____
1899 Noembrie 16
Epitropia Geamieĭ
Sultan Mahmut
Constanța
Domnule Primar
Spre satisfacerea adreseĭ Domnieĭ-Vóstre № 7699, avem onóre a Vĕ face cunoscut că
Epitropia Geamiei Sultan Mahmut se compune din:
1)
Dl Mehmet Alis, preşedinte ales din partea enoriaşilor
2)
Dl Amet Hagi Smir Sali, membru din partea guvernuluĭ Român şi
3)
Dl Hafuz Hussein Ali Riza ca hatâp al Geamiei.
Primiți vĕ rog Domnule Primar asigurarea osebiteĭ mele considerațiunĭ23.Preşedinte
/ss; caractere arabe/ Indescifrabil
Domnieĭ Salle
Dluĭ Primar al oraşuluĭ
Loco
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 13/1899,f. 159.

_____
№ 13280
Domnule Preşedinte
Subsemnatul Hagi Obit Omer domiciliat în Constanța, în qualitate de procurator al
succesorilor defunctuluĭ Hagi Isleam, vechi locuitor din Constanța, anume Emin soție, şi fiiǐ
Veliula Feizula şi Abiriraman, chem în judecată Statul prin Ministerul de Resboi Bucuresci
spre a fi obligat a lăsa în stăpânirea absolută, mandanților mei, un teren în întindere de un
dunum (aproximativ 2000 m.p.) loc de móră ce aparține mandanților mei şi care astă-ḑi îl
ocupă Statul, avĕnd construite pe el casărmile regimentului 34 şi anume pavilionul destinat
bucătariilor.
Acest loc este situat în raza oraşuluĭ partea de Nord, localitate numită altă dată
„Ciairşi Islam” şi se invecinesce cu cele l’alte pavilióne ale cazarmeĭ şi soseaua ce duce la
móra Foscolo.
Rog tot de odată ca prin sentința ce se va pronunța sĕ se oblige Statul, prin Ministerul
de Răsboi, a piedica construcțiunile făcute pe acest teren sau la cas de opunere sĕ se autorise
mandanțiĭ mei a face acele lucrări în comptul Statuluĭ.
Cer de asemenea suma de lei 2500 venit acestui teren de la 1881 până în present.
Cer procente şi cheltueli de judecată.
Alătur taxa legală de 20 lei şi o copie, a fi înmânată pârâtuluĭ24.Cu stimă
În dreapta, sus, a suplicii, rezoluția: Spre sciinţa, Primar /ss/ Indescifrabil. În stânga, sus, este aplicat
un timbru de 25 B, precum şi datarea de la Registratură: 11388. 16 NOV. 1899.
24 Documentul trebuie să fie o copie - în stânga suplicii, sus, sunt înscrisurile: Timbru 10 lei. 1900 Iulie
8. S-a anulat timbru de 20 lei. Termen la 19 septembrie a.c. (ss.) Delladecima.
23
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/ss/ Emine Hagi Islam
Velula Hagi Islam
Feizula Hagi Islam
Abduraman Hagi Islam25
domiciliați în Constanța
prin procură /ss/ Hagi Abit Omer26
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 40/1900, f. 1.

_____
ŞCOALA MAHOMEDANĂ
DIN
CONSTANŢA
№ 38

Constanța 30 Aprilie 1902

Domnule Primar,
Am onóre a vĕ înainta statele institutorului de limba română27, de la acéstă scólă, pe
luna Aprilie a.c., care este plătit de Onor. Primărie, rugându-vĕ să binevoiți a dispune să i se
ordonanțeze plata.
Primiți vĕ rog, Domnule Primar, asigurarea distinsei mele stime28.Preşedintele Comunitățiĭ,
/ss/ Husein Ali29
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 22/1902, f. 9.

_____
Proces-Verbal.
Anul una mie nouặ sute trei, luna Noembrie în 4 orele 3 ½-5 ½ p.m.
Şcóla mixtă mahomedană din Comuna Constanța.
Acèstă şcólă funcționèză cu 3 clase primare de băețĭ, douĕ clase începătòre de băeți, şi
o clasă de fete urmând tòte cursurile în l. turcă. Fiecare clasă are sala separată. Elevĭ după
clase sunt: Clasa I, 28 elevĭ; clasa II, 15 elevĭ; clasa III 8 elevĭ; anul I-iu: începĕtor 30 elevĭ;
anul II-iu începĕtor 23 elevĭ; iar elevele sunt în numĕr de 30. Total: 134 elevĭ şi eleve. Limba
Română s’a predat numai de un singur institutor D[omnul] I. Costacea şi numai la cele 3
clase, avênd câte douĕ ore pe ḑi; la fete şi cele douĕ clase începătóre nu s-a predat limba
Română. În present D. Director al Şcòleĭ Huseim Veli mĭ a spus că D. institutor de l. Română
nu maĭ vine la cursurĭ, aşa că l. Română nu se mai predă la acéstă şcòlă nici într’o clasă, de la
28 Octombrie 1903. La acèstă şcòlă e nevoe de cel puțin doĭ institutorĭ de L. Română, din
care unul să predea la clasa II şi IIIª, iar al doilea la clasele începătòre şi clasa I, cum şi la
eleve, avênd fiecare câte cel puțin 10 ore pe săptămână de clasă. Personalul didactic de
limba turcă, au autorisațiune de la onor Minister. Eleviĭ sunt trecuțĭ în catalóge, dar nu li
s’au pus încă note. Condica de presență nu e conformă. Catalóge, matricolă, registre nesigilate.
Nu sunt semnături olografe, ci înscrisuri ale copistului respectiv.
Semnătură olografă.
27 Este vorba despre Ion Costacea; potrivit anexei STAT Constatând presenţa şi achitarea personaluluĭ din
serviciul şcoleĭ primare mahomedane pe luna Aprilie anul 1902, în cele 30 de zile „servite”, diurna (sic! nu leafa) pe luna respectivă a fost de 80 leĭ; scăzându-se „Rețineri pentru casa pensiilor” (8 leĭ) şi,
respectiv, „Taxa de 5 %” (3,60 leĭ), „suma plătită” institutorului este de 68,40 leĭ.
28 Document datat la Registratura „Onor Primăriei” la 1 MAI 1902, cu nr. 4420. Are aplicat un timbru
fiscal de 30 B. În partea dreaptă, sus, este rezoluția: Să se verifice de D-l comptabil şi fiind în regulă să se
mandateze plata. Primar /Indescifrabil/.
29 Semnătură olografă.
25
26
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Matricola de anul acesta n’am găsit’o în arhivă. D. Director al Şcòlei nu ştie românesce.
Localul de şcòlă e fòrte bun şi igienic. Curățenia în clase exemplară. Materialul
didactic dat în mod gratuit de onor. Administrație Casa Şcólelor, păstrat cu îngrijire. Apa de
băut se păstrèză în putină cu robinet. Se vor înainta revisoratului, în termen de 3 ḑile, treĭ
copii separate dupĕ acest proces-verbal de inspecțiune.
Inspectat aḑĭ 4 luna Noembrie 1903 ora 3 ½ -5 ½
Institutul Mahomedan
din comuna Constanţa județul Constanţa30
Agentul de inspecție,
/ss/ Revisor Şcolar Paul Paşa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 2 v.

_____
Proces-Verbal,
Anul 1905 Octombrie 29
Şcoala de băieți a comunității mahomedane.
Inspectând azi această şcoală am constatat următoarele:
Funcționează 6 clase: 2 preparatoare şi 4 primare.
Personalul didactic compus din 5 institutori din care 2 ca preparatori la clasele
preparatoare, iar 3 pentru cele 4 clase primare; un institutor de limba română pentru 4 clase
primare. -Directorul Hasan Hilmi şi institutorul de l. română St. Cismigiu autorisați; toți
ceilalți neautorisați. La turceşte cursurile se predă pe obiecte. Copii pe clase la Turceşte sunt:
cl I-II prepar. 45 (cl. I 19, cl. II 17), cl. III 9, cl. IV 10. Total 100, din care 2 sunt supuşi străini;
restul fii de cetățeni români. -Pentru l. română elevii sunt repartizați pe clase astfel: cl. I 43,
cl. II 3, cl. III 4, cl. IV 5. -Clasele toate sunt ținute de la 9-1½ p.m. nefiind permis a merge
copiii acasă; -mănâncă la şcoală; -Lecțiuni se țin 2 ore a.m., 2 ore p.m. aşa că 3 ½ ore copiii
stau la şcoală fără ocupație adecă câte două oare repaus. Dimineața între orele de lecțiuni şi
1½ oră, repaus la prânz pentru masă. -Din orele de clasă pentru limba română este câte o oră
pe zi la fiecare din cele patru clase, insuficient pentru a se trece programa. -La l. Română
elevii sunt împrăştiați în clasele celelalte după gradul de învățătură la turceşte, aşa instit.
respectiv se găseşce în fața elevilor săi din câte 3 clase de româneşte, din care causa să nu se
poată face lecțiuni. -Pe viitor toți elevii dintr’o clasă la româneşte vor fi grupați într’o
singură cameră, unde li se va face lecțiuni fără a se ține compt de studiul şi clasele lor la
turceşte. -Nu s’a putut examina elevii dintr’o clasă din această cauză, găsindu-se într’o sală
copii din cl I, II şi III la româneşte. Matricola, cataloagele, condica de presență nu există încă.
-Lucrări scrise nu s’au găsit. -La viitoarea inspecțiune doresc să găsesc mai multă regulă în
arhivă, iar în ce priveşte cursurile de limba română să fie distincte clasele de româneşte şi nu
amestecate. -Copie după acest proces verbal se va trimite revisoratului.
Inspectat aḑĭ 29 luna Oct. 1905 ora 9-11 a.m.
Institutul Şcoala de băeţi mahomedană
din comuna Constanţa Județul Constanţa31
Agentul de inspecție,
/ss/ Revisor şcolar Ion Costacea

30
31

Este aplicată ştampilă rotundă: COMITETUL ŞCÓLEI MUSELMANE•1897 CONSTANŢA•
Este aplicată ştampila „Comitetului Şcoalei Muselmane” din Constanța.
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● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 6 v.

_____
Proces-Verbal
Anul una mie nouă sute opt, luna Februarie în 5.
Inspectând astăzi şcoala Comunității Mahomedane din Oraşul Constanța, am asistat
la Clasa Iª primară condusă de Dl institutor Gh. Biciola. Domnia sa e titular la şcoala de băeți
№ 2 din Constanța şi e detaşat la această şcoala de la 1 Mai 1906, având autorizarea
ministerială pentru predare.
Elevi prezenți în clasă am găsit numai 15, iar orele prevăzute pentru limba română
sunt numai două pe zi; tot la această clasă pentru limba turcă, arabă şi persană sunt
prevăzute câte 4 ore pe zi.
Dl institutor Gh. Biciola predă şi la clasa II la această şcoală, având tot câte două ore
pe zi. D-sa a făcut cu elevii clasei I o lecțiune din Citire (Lucrurile din clasă) şi din
Memorizare (Şcolarul harnic) - ca ascultare. Elevii citesc, memorisează şi reproduc binişor;
repetă însă de multe ori acelaş cuvânt. Greşelele de limbă - observate şi corijate la timp de Dl
institutor. Accentuarea şi intonația le au greşite. Să se facă mai amănunțit analiza cuvintelor,
iar corurile să fie cât se poate de dese. Atențiunea şi disciplina bine susținute. Materia
trecută esact în condica de prezență. Notele trecute atât în catalog, cât şi în matricolă pe
trimestrul I. Localul de şcoală e curat şi bine încălzit. Apa de băut se păstrează în putină cu
robinet. Starea sanitară a băilor e satisfăcătoare. Să se înainteze revizoratului 3 copii după
acest proces-verbal de inspecțiune.
Inspectat aḑĭ 5 luna Februarie 1908 ora a.m.
Institutul Comunităţii Mahomedane
din comuna Constanţa Județul Constanţa32
Agentul de inspecție,
/ss/ Revizor şcolar Paul Paşa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 11 v.

_____
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Ismail Ali, venind de 7 zile din Constantinopol, în acest oraş, şi fiind
lipsit cu desăvârşire de mijloace, bătrân şi în neputință de a munci, vĕ rog, respectuos sĕ
bine voiți a’mi acorda un mic ajutor ca să mă pot transporta la Cerna Voda, unde am rude33.
Cu profund respect,
Ismail Ali
Dsele
Dlui Preşedinte al Comisiei Interimare
Loco
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 12/1908,f. 36.

_____
Este aplicată ştampila rotundă: DIRECŢIUNEA ŞCÓLEI MUSULMANĂ• DIN CONSTANŢA•
Suplică scrisă, ca şi semnătura, de copist. Are, în colțul de sus al paginii, dreapta, rezoluția: Se dă
suma de lei cinci din fondul de lei Dr. Rozanu (neclar). N. Negulescu (?). În stânga paginii este
inscripționat Am primit lei cinci. ++ Ismail Ali. Documentul are aplicată în stânga, sus, un timbru fiscal
de 30 B. La Registratura Comunei Constanţa suplica este intrată la 25 AUG. 1908; cu № 12674.
32
33
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RO M ÂN IA
MUFTARIATUL
JUDEŢULUI CONSTANŢA
No. 412

1908 D-bre 18

Domnule Primar,
Spre satisfacerea adresei D-Vóstre cu № 7340, din 11 D-bre a.c. am onoare a vĕ
înainta o dată cu această Lista de persónele saracă musulmane din acest oraş.Primiți vĕ rog Domnule Primar asigurarea prea osebitei nóstre considerațiuni34.Muftiu gerant
I.C. Muedin
Secretar
Regep
____///____

Listă
De săraciĭ persónelor musulmane din oraş
No.
cor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numele şi pronumele
săracilor
Dilsis Hatim
Sebil Seifula
Hadie Bilal
Melhan Ali
Hatige Mehmet
Burzazade Gafor
Saide Abit
Mengode Regep
Hatige Emine
Emine Cadir
Zade Cage Amet
Aise Menseid
Gâma Abdulgebil
Ulmez Abai
Leila Abdulhai
Saide Hagi Memet
Totorigan Bechir
Abdulfacâ Harilacoi
Namaz Iliaz
Hasan Seifula
Becee Mustafa
Omurlu Gemurla
Ali Iomis
Topol Hasan

Suflete

Observaţiĭ

1
4
3
2
1
2
1
3
1
2
3
1
1
1
2
2
1
2
2
3
2
3
2
2

În partea dreaptă, sus, a documentului este rezoluția: Se va avea în vedere. Primar /ss/ Indescifrabil/.
La Registratura Primăriei Comunei Constanţa, documentul este intrat la 20 Dec. 1908 şi are № 17888.
34
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25
26
27
28
29

Halis Acai
Husein Baba
Aişe Regep
Totoicon Sentar
Gemile Bormambet

5
2
1
2
2

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Saliha Ali
Tethue Memet
Gemile Ali
Cara Merem
Ersultan Cadir
Fatme Sentar
Cadife Benliacai
Harslâ Seit
Tati Hasan
Ersultan Gafur
Anife Cherim
Sanie Hatim
Ismail Memet
Ferhat Ceauş
Nefiza Sali
Serife Iliaz
Fatme Ali
Adile Raşit
Amife Memet
Husein Ibram
Sore Benladi
Zafine Mustafa
Hedie Omer
Munever Hasan
Ismail Gealmambet
Mustafa Ahmet
Zeriez Ali
Ismail Ali
Hede Tahir
Memed Orga Burecci /Buruci?/
Ermambet Aptula
Zinedin Abdulalim
Arife Baracai
Teslime Izocai
Zame Hotun

4
1
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
4
3
2
2
1
2
2
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
2
1
4
1
2
2

65
66
67

Nurzade Hotum
Sâdico Ablo
Ismi Ablo

1
1
1
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Se certifică de noi exactitatea în număr de şai zeci şi şapte persóne saraci musulmani.
Muftiu Gerant
I.C. Muedin
Secretar
Regep
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 12/1908, ff. 76-77.

_____
RO M ÂN IA
MUFTARIATUL
JUDEŢULUI CONSTANŢA
№ 414

1908 D-bre 22

Domnule Primar
Spre satisfacerea adresei D-Vóstre din 4 D-bre a.c. am onoare a vĕ înainta anexat aci
Listă de subscriipție № 12, primit pe lângă sau ca totul adresa, înpreuna cu suma de lei opt
zeci (80), adunați pentru saraci, de la locuitori musulmani din acest oraş.Primiți vĕ rog asigurarea prea osebitei nóstre considerațiuni35.Muftiu Girant
I.C. Muedin
Secretar ... Regep
____///____

PRIMĂRIA COMUNEI CONSTANŢA
LISTA DE SUBSCRIPŢIE
Pentru a se veni în ajutorul populaţiunei sărace din oraşul Constanţa
acum în timpul iernei şi în apropierea sărbătorilor
No.

NUMELE ŞI PRONUMELE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ali Cadâr
Hagi Izet Seid Amet
Aptula Hagi Zaid
Ibrahim Cadir Muedin
Abdulamit Hagi Ismail
Abdulahim Hagi Ismail
Raşid Hagi Mustafa
Ali Riza Osman
Hagi Zenadni Hagi Ali
Hagi Ali Murat Asâl
Hagi Velila Hagi Ali
Abdulamit Borici
Kemal Osman
Muhani Hafuz Regep

SUMA OFERITĂ
Lei
B.
10
10
10
10
5
5
5
4
2
2
2
2
2
2

Observațiuni

În partea dreaptă, sus, a documentului este rezoluția: Se va respunde şi se va mulţumi. Primar /ss/
Indescifrabil/. La Registratura Primăriei Comunei Constanţa, documentul este intrat la 22 Dec. 1908 şi
are № 17992.
35
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15
16

Mehmed Ali Ablai
Prin D-nul Raşid Hagi Mustafa
TOTAL

3
6
80

Se certifică de noi în total suma de opt zeci adunați de la locuitori musulmani din
acest oraş.Muftiu Girant
I.C. Muedin
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 12/1908, ff. 113-114.

_____
PROCES VERBAL
1908 Decembre 24
Noi, GEORGE BOTEANU, Primarul Comunei Constanța, constatăm că pentru a veni
în ajutorul săracilor acum în timpul iernei şi în apropierea sărbătorilor emițând liste de
subscripțiune s’au adunat sumele următoare:
Lei
129.00
cu lista încredințată
Dlui N. Negulescu
,,
100.00
,,
V. Andronescu
,,
1261.00
,,
Dnei Boteanu
,,
150.00
,,
Pâslă
,,
850.00
,,
Theiller
,,
208.00
,,
Vârnav
,,
213.00
,,
Rainof
,,
52.00
,,
Maior Jiteanu
,,
65.00
,,
Secretariatului Primăriei
,,
142.00
,,
Dl I. Blebea
,,
100.00
,,
Dnei Pâslă
,,
80.00
,, D. Presed. Com. Musulmane
,,
200.00
,,
Sylogului Elpis
,,
47.00
,,
Dlui Rigani
,,
105.00
,,
I. Berberianu
,,
150.00
,,
Presed. Com. Elene
,,
31.50
,,
Căpitan Mihuț
,,
219.75
,,
Dnei Ecaterina Rondos
,,
163.00
,,
Dlui G. Cimbru
,,
150.00
,,
G. Cimbru
Lei
4416.25 Tot a l
Osebit de aceasta s’au emis de Primărie optzeci bonuri de câte 100 Kgr. cărbuni
reprezentând în total cantitatea de opt tone şi s’au mai oferit două bonuri de câte 250 Kgr.
cărbuni decătre Dl Bernard Hasan, cum şi opt sute cinci bonuri de pâine decătre brutarii:
Gheorghe Zamfir, Isail Petre, Frați Rizescu, Kiprian Loțu, Anton Radu, Lazăr Grigore, Hagi
Petru Hristu, Ispas Loțu, Miloş Marcu, Gherasim Radu, fiul, Minu Petre, Neofit Simion,
Nicolae Petre, Petre Gucia, Gheorghe Grigore şi Gheorghe Anastase.
Acest fond de ajutor s’a distribuit precum urmează:
1). S’au cumpărat haine, ghete şi alte efecte de îmbrăcăminte pentru copiii săraci, după
facturile No. 1, 2, 3, 4, 5, şi 6 ...................................................................................... Lei 1913.00
2). S’au împărțit săracilor veniți la Primărie, bonuri de pâine, de cărbuni cum şi suma de
2314 lei 50 bani după cum constată din lista ce s’a ținut şi care se află în dosar ........... 2314.50
3). S’a trimis Direcțiunei Şcoalei No. 1 de fete cu adresa No. 7563 din 23 Decembre 1908,
suma rămasă de .................................................................................................................. 100.00
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4). Idem Şcoalei No. 2 de fete cu adresa No. 7564 din 25 Decembre ............................ 88.75
Tot a l ................................. 4416.25
Pentru care s’a încheiat prezentul Proces-Verbal36.PRIMAR
/ss/ Indescifrabil
Secretar
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 12/1908, f. 146.

_____
Proces-Verbal
Anul una mie nouă sute nouă, luna Januarie în 10, ora 9 ½ -12 a.m.
Inspectând astăzi şcoala Comunității Mahomedane din oraşul Constanța, am
constatat următoarele: Şcoala funcționează cu următorul personal didactic: 1) Dl Gh. Biciola,
institutor detaşat de la şcoala de băeți № 2 din localitate pentru limba română; 2) D.
Niculescu, institutor suplinitor tot pentru limba română; 3) D[omnul] Memet Niazi, care
predă l. turcă şi persană şi e directorul şcoalei; 4) D[omnul] Huseim Osman predă religia şi
Coranul; 5) D[omnul] Huseim Gani predă limba arabă şi ştiințele în limba turcă; 6)
D[omnul] Ahmed Zadin predă la clasa preparatoare în l. turcă; 7) D[omnul] Veli Macsut tot
la clasa preparatoare. D[omnul] G. Biciola predă l. română la clasa preparatoare, clasa I şi II
primară; iar D[omnul] D. Niculescu predă l. română la clasa preparatoare, clasa III şi IV
primară. Toți au autorizații afară de D[omnul] Veli Macsut. D[omnul] G. Biciola predă limba
română numai 3 ore pe săptămână la clasa preparatoare secția II şi 6 ore la clasa I şi 6 ore la
clasa II; iar D[omnul] D. Niculescu predă: 3 ore pe săptămână la clasa preparatoare, secția II,
6 ore la clasa III şi 6 la clasa IV, ore cu totul insuficiente, neputându-se aştepta la un progres,
oricâtă bunăvoință ar fi. -Orarele şcoalei nu sunt aprobate. Am asistat şi chestionat pe elevii
din clasa I şi clasa preparatoare de sub conducerea Dlui institutor G. Biciola, D[omnul] D.
Niculescu, având astăzi orele de predare după amiazi. D[omnul] G. Biciola a făcut o lecțiune
de Citire cu elevi din clasa I, având ca ascultare bucata de citire „Vântul şi casa” din
Abecedar pagina 56. Elevii în majoritate citesc mecanic, neobservând accentuarea şi
punctuațiunea. Reproducerea greoaie şi neînțeleasă. Lipsa cu totul de coruri, simțindu-se
nevoe de mai multă conversație. Materia din Abecedar prevăzută făcută, avându-se în
vedere gradul de pricepere a limbei româneşti. Exercițiile gimnastice bine executate, iar cele
de cânt incorect şi fals cântate. Disciplina elevilor bine susținută. La clasa preparatoare s’au
făcut diferite conversațiuni asupra Casei părinteşti şi a corpului omenesc. Aci elevii posedă
mai multe cunoştințe în româneşte, totuşi, să se observe mai cu atenție greşelele de limbă, să
se corecteze imediat şi să se reproducă atât individual, cât şi în coruri. Elevi după clase sunt:
În secția I preparatoare sunt 75 elevi; în secția II 13 elevi; în clasa preparatoare III secțiune
sunt 60 fete. În secția I şi III nu se predă l. română; în clasa I sunt 15 elevi; în clasa II 14 elevi;
în clasa III 12 elevi, iar în clasa IV tot 12 elevi. Notele pe trimestrul I sunt trecute atât în
catalog, cât şi în matricolă. Să se completeze însă unele date din catalog şi matricolă. Şcoala
n’are inventar. Cărțile sunt dintre cele aprobate. Materialul didactic e bine păstrat.
Înregistrarea hârtiilor nu e bine făcută. În cataloage să se adune lunar absențele elevilor. În
condica de prezență să se treacă atât obiectul, cât şi subiectul lecțiunii; iar iscăliturile
personalului didactic să se facă la locul indicat în condică. Localul de şcoală e propriu şi se
păstrează curat. Căldura în clasă e suficientă. Apa de băut se păstrează în putină cu robinet.
Starea sanitară e satisfăcătoare, totuşi să se observe mai mult curățenia elevilor, care lasă de

36

Document dactilografiat.
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dorit. Parte din elevi, au inele în degete, iar majoritatea stau în clasă numai în ciorapi. Să se
înainteze revizoratului 3 copii după prezentul proces-verbal de inspecțiune.
Inspectat aḑĭ 10 luna Ianuarie 1909 ora 9 ½-12 a.m.
Institutul Comunităţii Mahomedane
din comuna Constanţa Județul Constanţa
Agentul de inspecție,
/ss/ Revizor şcolar Paul Paşa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 14 v.

_____
Proces-Verbal
Astăzi 18 N-brie /910, am inspectat această Şcoală, însoțit de dl revizor Şcolar al jud.
Constanța şi am găsit că funcționează fără autorizare la şcoala primară următorul personal:
1) Mehemet Niazi Gesnali, care e şi directorul şcoalei;
2) Omer Lutfi Izet;
3) Veliula Maxut;
La secția fetelor funcționeazặ asemenea fără autorizare:
1) Afâz Ismail Mehmet şi
2) Dra Afroditi Caşoara37 - pt. lucru de mână.
La Azilul confesional funcționează iarăşi fără autorizare:
1) Şucri Mehmet Zinedin şi
2) Afâz Ahmet Seit Halil.
Cu autorizație funcționează următorul personal:
1) Mehmet Niazi;
2) Memiş Ali - la fete;
3) Afâz Abduraman Abdulachim - la fete;
4) Veliula Maxut - la azil;
5) G. Biciola
[şi]}institutori de limba română
6) D. Niculescu
Inspector şcolar, /ss/ C. Alessandrescu
Revizor şcolar, /ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară
Constanţa, dos.
3/1902-1916, f. 19 v.

_____
[Proces-Verbal]38
3 Oct. 1912 Am vizitat astăzi şcoala primară de băeți şi asilul confesional. Am asistat
la ora de cânt cl. I (asilul confesional) făcut de Dl Biciola. Elevii au cântat mai multe cântece
româneşti, între cari şi imnul regal, bine.
Am constatat că chiar elevii începători pot să se exprime româneşte.
Vizitând asilul confesional (secția fetelor) am constatat că elevele nu învață
româneşte. Discutând cazul cu Dl Director al Şcoalei Memet Niazi, dacă este bine ca şi fetele
să învețe româneşte, am ajuns la concluzia, că da.
Dl Director şi-a luat angajamentul de a supune cazul acesta comunității musulmane
din localitate.
37
38

Lectură nesigură.
Loc. cit., f. 25 v.
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Actele elevilor nu sunt complecte. Se pune în vederea Dlui Director să despuie
grabnica lor complectare39.
Inspector, /ss/ Per. Papahagi40
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 25 v.

_____
[Proces-Verbal]
11 Decembrie 1912. Astăzi am inspectat acest local. Am azistat de la 10-11 la ora de
aritmetică în cl. II făcută de Dl Veli Macsut. Elevii pricep foarte bine chestiunile de adunare
şi scădere; transcriu frumos pe plăci în cuvinte problemele puse. Întrebați de subsemnatul
pe româneşte, au respuns de asemenea mulțumitor. Ar trebui însă să se stăruiască ceva mai
mult cu studiul lbei române.
Asistând în cl. III la ora de geografie făcută de Dl Niculescu, am constatat că elevii
respund binişor.
Sunt înscrişi şasezeci şi cinci (65) de elevi în cursul primar, anume: zece (10) în cl. IV,
treisprezece (13) în cl. III, douăzeci în cl. II şi douăzeci şi doi în cl. I. La asilul confesional
sunt în total ună sută zece (110) de băeți; şi ună sută douăzeci şi cinci (125) de fete.
Se va introduce orariul model în asilul confesional mahomedan.
Inspector, /ss/ Per. Papahagi
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala Musulmană Constanţa, dos.
3/1902-1916, f. 26 v.

_____
Constanța, 4 Iunie 1913
MINISTERUL CULTELOR
şi
INSTRUCŢIUNII
No. 331
Domnule Primar,
Cu ocazia inaugurării moscheei celei nouă din localitate, On. Minister al Cultelor şi
Instrucțiunii a binevoit a acorda o sumă oarecare pentru întămpinarea cheltuelilor necesitate
de această ceremonie religioasă.
În legătură cu aceste cheltueli, prezența delegațiunii religioase din Constantinopol a
făcut ca suma acordată de On. Minister să fie insuficientă, de oarece şi pentru ospătarea lor a
necesitat cheltuieli neprevăzute.
Ca corolar la toate acestea va fi şi onorariul în formă de dar ce va trebui să se ofere
delegaților musulmani.
Întru acoperirea tuturor acestor cheltuieli, vă rog respectuos, Domnule Primar, să
binevoiți a dispune ca din fondurile comunale disponibile să se acorde suma ce veți crede de
cuviință.
Cunoscând bunele dispozițiuni ale D-voastră pentru populația musulmană, am
ferma credință că această a mea rugăminte va fi luată în vedere, pentru care bunătate vă
asigurăm de nemărginită ercunoştință.
Document publicat (nu complet în întregime) - ca şi următoarele două ale numitului inspector -,
de Virgil Coman, Pe urmele lui Pericle Papahagi prin Arhivele Constanţei, în „Ex Ponto”, XI, nr. 1 (38),
ianuarie-martie 2013, p. 184.
40 Este aplicată ştampila rotundă: DIRECŢIUNEA ŞCÓLEI MUSULMANĂ• DIN CONSTANŢA•
39
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Primiți, vă rog, Domnule Primar, asigurarea osebitei mele considerațiuni41.
Muftiu /ss/ Hafuz Rifat
Secretar, /ss/ D. Nicolescu
Domniel-Sale
Domnului Primar al comunei Constanţa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 11/1913, f. 26.

_____
[Proces-Verbal]
14 Dec. 1913. Sunt înscrişi în cele patru clase primare cincizeci şi [unu] de elevi şi
anume: în cl. I 18, în cl. II 12, în cl. III 14, şi în cl. IV 7 (şapte).
În asilul confesional de băeți, sunt 104 (ună sută patru) elevi, iar în asilul confesional
de fete sunt 118 (ună sută optsprezece) eleve.
Am asistat în cl. III la ştiințele naturale, curs predat de Dl Niculescu. Băeții răspund
mulțumitor, ținând samă de greutatea cu care se exprimă în l. română.
Am asistat la cursul de aritmetică predat de Dl Veli Maxut în cl. II. Elevii sunt în
urmă cu materia. S’a făcut o problemă despre frazecimale. Voind a’mi da samă de ce ştiu la
gramatică, am pus să analizeze o propoziție desvoltată. Răspunsurile au fost mulțumitoare.
Am constatat că elevii în cursul primar sunt toți mai în vârstă decât ar trebui. Aşa în
cl. III am constatat că doi elevi sunt de 16 ani, unul de 15 ani, numai doi de 12, iar restul 13 şi
14 ani. Cauza pentru care se întâmplă aceasta, este că părinții îşi trimit târziu copiii la şcoală.
Inspector,
/ss/ Per. Papahagi
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 29 v.

_____
[Proces-Verbal]
Astăzi, 27 Februarie 1914, am inspectat această şcoală, cercetând cele reclamate pe
temeiul № 8.430 din 1 Februarie 1914 şi verificând înscrierile.I Sunt matriculați în şcoala primară 52 elevi repartizați pe clase astfel: 18 în cl. I, 13 în cl.
II, 14 în cl. III, şi 7 în cl. IV.II În azilul confesional al băieților sunt înscrişi 106 copii: 65 în anul I, 24 în cl. II şi 17 în
anul III.
III În azilul fetelor sunt 129 fete: 78 în cl. I, 29 în cl. II şi 22 în cl. III, toate nematriculate.
Dl Director e invitat:
a) Să ceară autorizație pentru Dl Hafâz Ismail Memet;
b) Să înființeze o matriculă pentru azilul confesional al fetelor, în care să înscrie pe toate,
conform regulamentului şcoalelor private;
c) Să întocmească tabloul cerut prin ord. № 85419 din 9 Noembrie 1913, care se va păstra
până la o nouă inspecție spre vizare.
Inspector şcolar,
ss/ Gh. N. Costescu
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară
Constanţa, dos. 3/1902-1916, /f. 30 v.

Suplică scrisă de către secretar: INTRATĂ la PRIMĂRIA COMUNEI CONSTANŢA la 6 JUN.
1913. În partea dreaptă sus, esre rezoluția: Se acordă 200 (două sute lei) din fondul de reprezentare. /ss/
Indescifrabil; doc. este reprodus în Virgil Coman, Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, op. cit., p. 199.
41
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_____
[Proces-Verbal]
Astăzi, 7 Noembrie 1915, am inspectat această şcoală în vederea verificării înscrierilor
pe anul 1915-1916.
În azilul confesional de băieți sunt matriculați 85 elevi, repartizați pe clase astfel:
29 în clasa
I,
31
,,
II,
25
,,
III.
În şcoala primară de fete sunt înscrise 103 eleve:
62 în clasa 110I,
23
,,
II,
18
,,
III.
În şcoala primară de băieți sunt matriculați 63 copii, repartizați pe clase astfel:
24 în clasa I,
13
,,
II,
15
,,
III,
11
,,
IV.
Cincizeci şi cinci din numărul elevilor înscrişi în şcoala primară fiind fii de cetățeni
români, urmează să fie obligați a frecventa regulat cursul şi a trece examenul după
programul Şcoalelor publice.
În azilul confesional, înscrierile s’au făcut nesocotindu-se regulamentul şi ord.
ministerial № 28250 din 1914, întru cât marea majoritate a copiilor sunt mai mari de 7 ani,
unii atingând chiar, - 13 ani.În şcoala de fete nu s’a introdus încă nici o oră de româneşte, ceea ce dovedeşte
reavoință şi duşmănie împotriva culturii române.
Inspector,
/ss/ Gh. N. Costescu
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 35 v.

_____
[Proces-Verbal]
În zilele de 13 şi 14 Iunie 1916, am examinat - în localul acestei şcoale - elevii de clasa
IVª, azistat de Dnii I. Predescu şi D. Niculescu, institutori de limba română, precum şi de Dl
Omer L. Izet, Directorul şcoalei.
Din 11 elevi înscrişi la începutul anului şcolar, s’au prezentat la examen următorii
şease, fiind toți declarați absolvenți:
1) Chemal Osman Abdulalim cu media generală 6,20
2) Isan Abdulalim Osman ,, ,, ,, 6,33
3) Nuri Ibraim Memed ,, ,, ,, 5,90
4) Rasim Şeic Amet ,, ,, ,, 6,15
5) Regep Feta Abdulgani ,, ,, ,, 6,90
6) Suliman Memet Dede ,, ,, ,, 5,85.
Direcțiunea este invitată a libera tutulor acestor elevi certificate de absolvire după
condica cu matcă a şcoalei; iar, în viitor, să ia stricte măsuri pentru aplicarea obligativității
asupra tuturor copiilor înscrişi, pentru ca frecventarea regulată să nu mai fie atât de redusă.
Inspector,
/ss/ Gh.N. Costescu
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● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 3/1902-1916, f. 38 v.

_____
CO N TRA C T
Între noi, Primarul oraşului Constanța, de o parte, şi Dnii Mamut Velula Celebi şi
Nagip Velula Celebi, în calitate de proprietari şi moştenitori ai defunctului Velula Celebi
Abdulah, de altă parte, a intervenit prezentul contract sub următoarele condițiuni:
1). Primăria Oraşului Constanța, ia cu chirie casele defunctului Velula Celebi Abdulah,
situate în acest oraş, pe strada Dragoş-Vodă (Dreptăței) N-o. 4, ocupate azi cu şcoala N-o. 2
de băeți „Principele Carol” împreună cu locul şi curtea lor.2). Inchirierea se face pe termen de 5 (cinci) ani, cu începere de la 1 Aprilie 1915 până la 1
Aprilie 1920, cu dreptul pentru Primărie de a rezilia contractul de față, ori când, anunțând
pe proprietari cu o lună înainte de expirarea termenului semestrului achitat.3). Chiria anuală este de lei 4.500 (patru mii cinci sute) plătibilă în rate semestriale şi
anticipat, adică câte 2.250 lei pe semestru, însă în mod separat pentru fie care din
moştenitori şi anume:
Dlui Negip Velula Celebi, i se va plăti semestrial câte 1312 lei 50 bani, iar Dlui Mamut
Velula Celebi, câte 937 lei 50 bani pe fiecare semestru.4.) Dnii proprietari sunt obligați ca cel mai târziu în luna Iulie 1915, să facă caselor o
reparațiune radicală spre a le pune într’o perfectă stare de întrebuințare spre a răspunde
necesităței pentru care au fost închiriate, rămânând ca reparațiunile mici locative să fie
făcute de Comună.5). Pe toată durata contractului, proprietarii îşi aleg domiciliul în oraşul Constanța.6). În cazul în care proprietarii, nu ar face reparațiunile ce cad în sarcina lor, conform
obligațiunilor ce şi-au luat prin petițiunea înregistrată la N-o. 3587/915, Primăria va executa
acele lucrări, în contul sumelor ce numiții ar avea de primit dela Primărie din chiria acestui
imobil.Taxele de timbrare şi înregistrare sunt în sarcina Dlor proprietari42.P RIM A R
/ss/ Virgil Andronescu
P r op r i et a r i
/ss/ M.V. Celebi N.V. Celebi
Secretar General
/ss./ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 54/1910, f. 38.

_____
Domnule Primar,
Subsemnatul Ahmet Velula Celebi, respectos vă rog să bine voiți a dispune să nu se
achite mandatul pentru chiria Şcoalei Primare № 2 pe semest. Octombrie 1914/1915 ce l’a
luat fratele meu Mamut Celebi fără consimțământul meu; întru cât dările catre stat nu sunt
achitate vă rog a dispune să se achite şi acestea din mandat43.-

Document dactilografiat. Este timbrat cu Lei 25, fiind înregistrat la AD-ŢIA FINANCIARĂ
JUDEŢUL CONSTANŢA, la 20 APR. 1915, cu № 02889.
43 Suplica are o rezoluție, la 4 august 1915: La Casieria G-lă într’u cît mandatele sunt emise şi se găsesc la
purtător. D-l Casier G-l va lua măsuri ca să fie satisfăcută cererea de faţă. /Primar /ss/ G. Grigoriu.; într-un
înscris alăturat, casierul general consemnează că mandatele „emise pe numele fraților Celebi s-au
42
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Cu stimă
A.V. Celebi
D-Sale
D-lui Primar al urbei Constanţa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 54/1910, f. 4.

_____
A C T DE C ĂS Ă TO RI E
(SOŢII MAHOMEDANI DIN DOBROGEA)
Noi Hagi Abdulachim Sadâc Hogea în comuna Constanţa județul Constanța constatăm
că înaintea noastră, astăzi 28 Mai anul 1929 la orele 15 p.m. hotărâtă de părțile ce voesc a se
însoți s’au înfățişat spre a se celebra căsătoria.
Dl Etem Mustafa major/minor în vârstă de 24 supus Român născut în comuna Cara Ibil
județul Tulcea în anul 1905 de profesiune Muncitor domiciliat în comuna Constanţa strada
Mircea Basarab No. 12 județul Constanţa fiu al Dlui Mustafa profesiune Muncitor domiciliat în
comuna Constanţa strada M. Basarab No. 12 şi al D-nei Asie profesiunea casnică născută
............................44 domiciliată în comuna Constanţa strada M. Basarab No. 12.
D-şoara Afize Seic Ali Abdurazac majoră/minoră în vârstă de ani 20 născută în comuna
Chiostel județul Constanţa la anul 1909 de profesiune casnică, domiciliată în comuna Chiostel
strada - No. - județul Constanţa fiica D-lui Seic Ali Abdurazac de profesiune Plugar domiciliat
în comuna Chiostel strada - No. - județul Constanța şi a Dnei Zare născută Zaleom de profesiune
casnică, domiciliată în comuna Chiostel strada - No. - județul Constanţa.
Văzând permisiunea dată de Dl Cadiu Preşedintele Tribunalului Mahomedan cu No.
3093 din 25 mai 1929.
Având în vedere că această căsătorie se va celebra conform ritului Mahomedan că
cerințele legei au fost îndeplinite şi că nu au fost nici o pedică la săvârşirea căsătoriei.
Noi, apoi am întrebat pe toți dacă au făcut contract de căsătorie şi ne-au răspuns că
nu, atunci noi ne-am fixat ca mehur muagel45 lei zece mii 10.000.
Noi, apoi am întrebat pe viitorii soți dacă voesc a se lua în căsătorie şi ne-a răspuns că da.
În urma acestora noi am pronunțat în numele legei că părțile sunt unite prin căsătorie.
Toate cele de mai sus s’a făcut în Geamia din Anadalchioi conform cu ritul Mahomedan
în ființa46 următorilor 2 martori.
D-l Mustan Selim de ani 65 de profesiune Hogia domiciliat în Biul biul județul
Constanţa strada - No. - din partea soțului şi D-l Osman Murat de ani 73 de profesie Muncitor
domiciliat în comuna şi județul Constanţa strada Mircea Basarab No. 8 din partea soției.
După aceia noi am dat citire acestui act în auzul tuturor celor de față.
SOŢI
/ss)/Etem Mustafa
/ss/ Afize S. Ali Abdurazac
MARTORI
/ss/ Mustan Selim
/ss/ Osman Murat
achitat”.
44 Rubrică necompletată.
45 Potrivit profesorului Tasin Gemil (căruia îi mulțumesc şi pe această cale pentru desluşirea datelor)
este vorba, în fapt, despre: „Mehr-i (mihr) muaccel, müeccel, müsemma - banii, bunurile, renta pe care
soțul se obliga, la cununie, să le treacă în posesiunea soției sale, ca asigurare socială (subl.n.), în caz de
divorț sau deces”.
46 Sic!
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HOGE,
/ss; caractere arabe/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1148/1929, f. 1.

_____
Copie
9/ XI 1929
Se va înainta Ministerelor respective
(ss) Atanase Dumitrescu
DOMNULE PRIM PREŞEDINTE,
Subsemnatul NURI RESUL, Muftiul Județului Constanța în calitatea de Preşedinte al
Asociației absolvenților Seminarului Musulman din Dobrogea în baza hotărârii No. 1 din
ziua de 1 Noembrie 1929 a Comitetului Asociației Absolvenților Seminarului Musulman din
Dobrogea, cu onoare vă rog a comunica Ministerelor Cultelor şi Instrucțiunii Publică că art.
3 din statutul asociației se modifică în sensul că în aliniatul b din art. 3 se suprimă cuvintele:
ziare, tipografii, bănci rămânând următoarea redacțiune: a desvolta în marginile puterilor ei
viața Culturală a membrilor săi, organizând biblioteci, excursii, societăți corale şi reviste, iar
art. 4 din statut se modifică în senzul că se suprimă cuvântul de obligație rămânând cu
următoarea redacțiune: toți absolvenții Seminarului Musulman din Dobrogea au dreptul de
a deveni membrii asociației Absolvenților Seminarului Musulman din Dobrogea.Totodată depun două copii legalizate de pe prezenta spre a fi înaintate împreună cu
statutele restituite, ca răspuns la adresa No. 37670/929, a Ministerului Cultelor şi la adresa No.
40271/929, a Ministerului Instrucției (Casa Scoalelor), spre a mi se da avizul cerut de lege47.Cu stimă,
(ss) Nuri Resul
Preşedintele Asociației absolvenților
Seminarului Musulman din Dobrogea
Domniei-Sale
Domnului PRIM PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI CONSTANŢA.● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1148/1929, f. 3.

_____
DOMNULE PRIM PREŞEDINTE,
Am onoare a vă ruga, să binevoiți a dispune să fie autorizată, Asociațiunea
„FONDUL CULTURAL MUSULMAN SELIM ABDULACHIM” să funcționeze ca persoană
juridică şi să fie înscrisă în registru de persoane juridice al Tribunalului Constanța.Depun odată cu prezenta cinci copii după actul constitutiv şi statute spre a fi
înmânate Ministerelor respective (al Instrucțiunei, Muncei şi Sănătății), pentru îndeplinirea
formalităților legale, - precum şi o copie pentru reprezentantul Ministerului public48.Cu deosebită stimă,
p. Asociaţia Fondul Cultural Musulman
/ss/ Selim Abdulachim
Bulevardul Ferdinand colţ cu Str. Mircea49

Document dactilografiat; pe verso sunt aplicate două timbre fiscale (de 5 Lei, respectiv 2 Lei) şi
înscrisul olograf: Grefa Tribunalului Constanţa. S. I. Prezenta copie fiind conformă cu originalul său se
certifică de noi. - Grefier /ss/ Indescifrabil. № 35038 1929 Noembrie 9.
48 Document dactilografiat.
49 Semnătură olografă (şi întreg înscrisul italic).
47
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DOMNIEI-SALE
DOMNULUI PRIM PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI CONSTANŢA
____///____

Tribunalul Județului Constanța secția 1a
Jurnal N
1929 Martie 12
- La apelul nominal făcut sa prescutat, în instanță reclamanta asociația „Fondul
Cultural musulman Selim Abdulachim” prin Dl avocat Selim AbdulachimProcedura complectă.
Dl avocat Selim Abdulachim cere termen pentru a se cita „în cauză” Ministerul
Sănătatei Publice, cum şi Dl Reprezentant al Ministerului Public.
Tribunalul,
Văzând cererea de amânare în scopul arătat
Dispune,
Admite cererea.
Amâna procesul la 16 Aprilie 1929 pentru când reclamanta prin madarul sau
cunoaste termenul, iar Ministerul Sănătatei Publice şi Dl Reprezentant al Ministerului Public
se va cita50.Grefier /ss/ Indescifrabil
16 aprilie
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1141/1929, f. 5 f/v.

_____
România
Ministerul Instrucțiunii
Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului
No. 6868 28. MAR. 1929
Seria 3
DOMNULE PREŞEDINTE,
În referire la adresa Dvs No. 4414/929, avem onoare a vă răspunde că suntem de
părere să se acorde personalitatea juridică Societăței „Fondul cultural musulman”.Vă restituim actul constitutiv şi statutul anexat acelei adrese51.ADMINISTRATOR,
/ /ss/ Indescifrabil
DIRECTOR GENERAL,
/ P. Tomescu
DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI CONSTANŢA
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos.1141/1929, f. 10.

_____
A C T CO N S TI TU TI V
Al asociațiunei de ajutorare a elevilor musulmani săraci din scoalele secundare şi
superioare româneşti.Subsemnații constituim o asociație cu denumirea de „Fondul cultural musulman Selim
Document olograf.
Document dactilografiat. În partea dreapta, sus, a paginii este aplicată o ştampilă mecanică cu
înscrisul: TRIBUNALUL JUD. CONSTANŢA. 30 MART. 1929. SECŢIA I-a.
50
51
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Abdulachim” pentru ajutorarea elevilor musulmani săraci din şcolile secundare şi
superioare româneşti pe baza prezentului act constitutiv şi alăturatelor Statute care fac parte
integrantă din actul constitutiv.Scopul asociației e cel prevăzut în statute.Sediul asociațiunei este în oraşul Constanța.Durata este nelimitată.Subsemnații asociați, pentru ca asociațiunea să poată continua îndată după constituire,
alegem ca membri în consiliul de administrație al asociației pe primul period de patru ani pe
Domnii: Selim Abdulachim Preşedinte, Omer H. Izet şi Rustem Memet, Vice Preşedinți,
Regeb Ibraim, Beha Izet, Achif Muratşa, Seifedin Emir Sali membrii, Mustafa Amet, Ibadula
Abdula, şi Hafuz Amet, Seit Calil, cenzori, Ramazan Sali, Regep Seieh şi Abdul Azis
Abduraman, supleanți.Muftiul şi Cadiul județului Constanța un delegat al Comunității musulmane din Constanța
precum şi confesorul musulman din localitate, fac parte de drept din Consiliu pe toată
durata asociațiunei.Asociațiunea se declară constituită în virtutea acestui act constitutiv şi al statutelor şi
deci în stare de a funcționa imediat după îndeplinirea formalităților legale.
Toți membrii asociațiunei urmează a se conforma tuturor dispozițiunilor acestui act şi
statutelor.
În cazurile în care nu s’a prevăzut în statut dispozițiuni speciale se aplică legea pentru
persoanele juridice.Pentru obținerea şi îndeplinirea formelor legale dăm mandat D-lui Selim Abdulachim
ca personal sau printr’un substituit să îndeplinească formalitățile cerute de lege; să ceară
dela instanțele judecătoreşti cât şi administrative obținerea autorizațiunei pentru
funcționarea asociațiunei, având dreptul a face apel sau a se renunța anticipat la el; a
consimți la orice modificare a statutelor, în fine a face tot ce este necesar pentru obținerea
autorizațiunei legale a asociațiunei noastre52.(ss) Aziz Kerim
(ss) Sefket Tulen
(ss) Ferat Sefer
(ss) Suleiman Regeb
(ss) Riza Gafar
(ss) Ibraim Sadâc
(ss) Murad Ali
(ss) Cadâr Geodet
(ss) Kiazim Menlibar
(ss) Regep Suleiman
(ss) Isleam Caibula
(ss) Abdulaziz Abdulapiz
(ss) Megid Amet
(ss) Sefer Bechir
(ss) Riza Zeinedin
(ss) Murad G. Ali
(ss) Ibraim Geafer
(ss) Hamid Amet
(ss) Kerim Abdulachim
(ss) Vechil Kerim
(ss) Kiazim Docuz
(ss) Ibraim Sefer
(ss) Ismail Murad
(ss) Sucri Memedi
(ss) Hidaiet Ismail
(ss) Riza Bechir
(ss) Edip Seid Ali
(ss) Suleiman Ismail
(ss) Kiazim Megid
(ss) Mustafa Ibraim53
Conform cu originalul
/ss/ Selim Abdulachim
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1141/1929, f. 11 f./v.
____///____

S TA TU TE
52
53

Document dactilografiat.
Toate semnăturile respective aparțin, prin scriitură, lui Selim Abdulachim.
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______
Se înființează o asociațiune sub denumirea de „Fondul Cultural Musulman SELIM
ABDULACHIM” pentru ajutorarea elevilor musulmani săraci din şcolile secundare şi
superioare româneşti cu sediul în oraşul Constanța.Scopul acestei asociațiuni este ajutorarea elevilor musulmani săraci din şcolile
secundare şi superioare româneşti precum şi administrarea fondului asociațiunei.Durata acestei asociațiuni este nelimitată.Membri, drepturi, datorii.
Pot deveni membrii54 ai asociațiunei orice persoană fizică cu capacitatea legală deplină
sau orice persoană juridică de drept public sau privat care contribuie cu o cotizațiune anuală
de minimum lei 100 pentru persoane fizice şi 1000 lei pentru persoană juridice; în urma
admiterei Consiliului de administrație şi aprobarea eventuală a Adunărei Generale.
Orice membru al asociațiunei are dreptul a lua parte la adunările generale şi datoria
de a plăti cotizațiunea şi a se supune dispozițiunilor actului constitutiv, statutelor,
regulamentelor şi legilor.Asociații pot fi excluşi când nu plătesc cotizațiile când lucrază contra intereselor ei55
prin decizia consiliului de administrație care are efect executor cu drept de apel în 10 zile
dela comunicare prin scrisoarea recomandată, la adunarea generală a asociațiunei.Patrimoniul social se compune: 1/. din fondul adunat de Dl Selim Abdulachim în
sumă de lei 542.340 conform situației prezentată de Bancă de Scont din Constanța la 31
Decembrie 1928, unde este depus livretul No. 259/925; 2/. din cotizațiunile membrilor. 3/.
subvențiuni. 4/. donațiuni şi 456/. din orice venituri întâmplătoare.O r g a ni z a r ea
Organele principale ale asociațiunei sunt: a/. Adunarea generală ordinară, care se
convoacă după expirarea fiecărui an şi anume în luna Februarie, anul următor.b/. Adunarea generală extraordinară care se convoacă ori de câte ori consiliul o găseşte
necesară sau după cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor asociați.c/. Consiliul de administrație care se compune din 7 membrii57 aleşi şi din membrii de drept.Administrația Asociațiunei.
Societatea se administrează de un consiliu de administrație format din maximum 7
membri aleşi şi membrii de drept prevăzuți în actul constitutiv.Alegerea membrilor consiliului se face de către Adunarea Generală.Primul consiliu este numit prin actul constitutiv.La expirarea mandatului primului consiliu, adunarea generală va proceda la alegerea
întregului consiliu care se va reînoui în fiecare an prin tragerea la sorți a doi din membrii
aleşi ai consiliului; reînouirea se face în ordinea vechimei; consilierii eşiți la sorți pot fi realeşi58.În caz de vacanță a membrilor din Consiliu locurile pot fi complectate prin cooptarea
lor de către Administratori şi cenzori. Cooptare care trebuie ratificată de prima adunare generală.
Mandatul membrilor din consiliul de administrație şi a cenzorilor este onorific.
Consiliul alege din sânul său pe preşedinte şi Vicepreşedinte afară de primul consiliu care e
desemnat în actul constitutiv.- Deliberările consiliului sunt valabile dacă sunt luate cu
majoritatea membrilor consiliului.Sic!
ei - adăugat cu cerneală.
56 Sic!
57 Sic!
58 Sic!
54
55
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Consiliul lucrează cu majoritate.
În caz de paritate votul preşedintelui contează drept două voturi.Consiliul se convoacă de preşedintele activ şi în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau
de trei membrii59 din Consiliu.Deciziunile consiliului se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.Hotărârile Consiliului se vor face şi trece în registre de procese verbale şi vor fi
consemnate de membrii care au luat parte.
Fiecare membru are dreptul să ceară a i se consemna opinia lui separată.A t r i buț i un i
Adunarea generală poate modifica cotizațiile prevăzute în statut, ratifica admiterea şi
excluderea membrilor asociați.Ratifica forma de convocare a adunării, alege membrii şi comitetul de administrație
controlează activitatea organelor de administrație şi control, revoacă organele de administrație
şi control când prin culpa şi actele lor periclitează interesele asociației, cu un cuvânt toate
actele ce îi sunt atribuite prin Statute şi actul constitutiv. Consiliul de administrație şi control
aparțin de drept adunării generale care le va exercita conf. statutelor.Consiliul de administrație.
Consiliul de administrație are în atribuțiunea sa să observe şi să execute toate
dispozițiunile din statute şi să execute hotărârile adunării generale. Să se pronunțe asupra
cazurilor de excludere şi primire de noi membrii60, să stabilească bilanțul gestiunei sale
anuale, să reprezintă şi să susțină toate interesele comune ale asociațiunei.
Consiliul de administrație se convoacă cel puțin la 3 luni.Consiliul are dreptul să facă un regulament al modului de administrare al fondului.Asociațiunea va fi angajată prin semnătura unui delegat al consiliului de administrație.Consiliul cenzorilor.
Asociațiunea va fi controlată de un consiliu de trei cenzori şi de trei supleanți cu
următoarele îndatoriri; să verifice situațiunea fondului - încheiând procese verbale de cele
constatate să verifice bilanțul şi să supravegheze administrația asociațiunei, să convoace
adunarea generală ori de câte ori ca găsi de cuviință să desemneze împreună cu consiliul de
administrație persoanele cari trebuiesc să complecteze consiliul în caz de vacanță, în fine să
prcedeze conform legei.Li c hi da r ea
În caz de lichidarea, patrimoniul asociațiunei va trece asupra comunității musulmane
din Constanța care va continua să o utilizeze în scopul de mai sus sau în scopuri similare.Dispozițiuni finale.
Fondul asociațiunei este inalienabil, ajutoarele se vor da numai din venitul fondului.
Sumele ce se vor strânge după constituirea asociațiunei vor face parte integrantă din fond.Sedințele organelor asociațiunei se vor ține la sediul Comunităței Musulmane din
Constanța unde se vor păstra dosarele registrele şi toate actele asociațiunei.Secretarul comunităței va face şi oficiul de secretar al acestei asociațiuni.În prima şedință a consiliului, comitetul provizoriu care a administrat fondul până
acum, va face o dare de seamă de tot ceiace a făcut spre a obține descărcarea gestiunei, când
va încredința Consiliului şi dosarul fondului cu toate actele jutificative.Făcut în Constanța astăzi Ianuarie 192961.Sic!
Sic!
6161 Document (4 pp.) dactilografiat; semnăturile ce urmează au aceeaşi scriitură (cu cerneală neagră);
semnătura lui Selim Abdulachim este olografă. Document comentat, la - Ekrem Gafar, Asociaţia culturală
59
60
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(ss) Aziz Kerim
(ss) Ferat Sefer
(ss) Riza Gafar
(ss) Murad Ali
(ss) Kiazim Menlibar
(ss) Isleam Caibula
(ss) Megid Amet
(ss) Riza Zeinedin
(ss) Ibraim Geafar
(ss) Kerim Abdulachim

(ss) Kiazim Docuz
(ss) Ismail Murat
(ss) Hidaiet Ismail
(ss) Edip Seid Ali
(ss) Kiazim Megid
(ss) Şefket Tulen
(ss) Suleiman Regep
(ss) Ibraim Sadâc
(ss) Cadâr Gevdet
(ss) Regep Suleiman

(ss) Abdulapiz Abdulapiz
(ss) Sefer Bechir
(ss) Murad G. Ali
(ss) Hamid Amet
(ss) Vechil Kerim
(ss) Ibraim Sefer
(ss) Sucri Memedi
(ss) Riza Bechir
(ss) Suleiman Ismail
(ss) Mustafa Ibraim

Conform cu originalul
/ss/ Selim Abdulachim
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1141/1929,
f. 12 f./v., f. 18 f./v.

_____
Domnule Prim Preşedinte
În baza împuternicirei ce mi s’a dat prin actul constitutiv şi pentru satisfacerea
adresei Ministerului Sănătății № 12908 din 11 Martie 1929 cu onoare depun alăturatul tablou
cu indicațiunea naționalității, profesiunei şi domiciliului asociaților „Fondului cultural
musulman Selim Abdulachim” rugându-vă să bine-voiți a-l ataşa la dosarul respectiv62.
Cu stimă,
p. Asoc. „Fondul cultural Musulman S. Abdulachim”
/ss/ Selim Abdulachim
D-sale
Domnului Prim Preşedinte al Tribunalului
Constanța
____///____

Tribunalul.
Pentru motivele care se vor vedea
De acord cu concluziunile D-lui Procuror
În numele legei
Hotărăşte Admite modificată cererea făcută prin petițiunea înreg. la № 4312/1929 şi în consecință.
Recunoaşte calitatea de persoană juridică Asociației Culturală Musulmană Selim
Abdulachim din Constanța cu sediul în oraşul Constanța.
Ordonă înscrierea în registrele respective conform art. 88 şi urm. din lege.
Copie de pe prezenta sentința se va înainta Ministerului Instrucțiunei.
Sentință cu apel.
Dată şi citită în şedința publică astăzi 16 Aprilie 192963-

musulmană „Selim Abdulachim”, în [Marian Cojoc (coord.)], Tătarii în istoria românilor (Uniunea
Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Universitatea „Ovidius” Constanța - Facultatea
de Istorie. Centrul de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizației Zonei Mării Negre-secolele XIXXXI), Editura Muntenia, Constanța, 2005, pp. 175-184; potrivit autorului, „Asociația a funcționat, cu
multă eficiență, până în 1943, anul morții întemeietorului său, dând României zeci de intelectuali din
rândurile comunității turco-tătare” (p. 178).
62 Document olograf al lui Selim Abdulachim.
63 „Hotărâre” judecătorească scrisă cu cerneală neagră.
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/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
Grefier
/ss/ Indescifrabil
Nr.
Crt.

Numele
şi pronumele

Naţionalitatea

Profesiune

Domiciliu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aziz Kerim
Ferat Sefer
Riza Gafar
Murad Ali
Kiazim Menlibar
Isleam Caibula
Megid Amet
Riza Zeinedin

Român
„
„
„
„
„
„
„

Plugar
Meseriaş (tinighiciu)
Muncitor
„
„
Comerciant
Cismar
Muncitor

Alexandru cel Bun
Miron Costin 18
Lahovari 41
Cartierul Anadalchioi
Mahalaua Coiciu
Tudor Vladimirescu 47
Dacia 15
Cartierul Anadalchioi

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ibraim Geafer
Kerim Abdulachim
Kiazim Docuz
Ismail Murad
Hidaet Ismail
Edip S. Ali
Kiazim Megid
Sefket Tulen

„
„
„
„
„
„
„
„

Ion Lahovari
Plevna 1
Cartierul Anadalchioi
Miron Costin 41
Tudor Vladimirescu 45
„ 29
Cartierul Anadalchioi
Bolintineanu

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Suleiman Regeb
Ibraim Sadâc
Cadâr Gevdet
Regep Suleiman
Abdul. Abdulaziz
Sefer Bechir
Murad G. Ali
Hamid Amet
Vechil Kerim
Ibraim Sefer
Sucri Memedi
Riza Bechir

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
Funcționar Comercial
Muncitor
Tâmplar
Funcționar Comercial
Tapițer
Muncitor
Tâmplar (absol.
Şcoala de meserie B-ti)
Muncitori
„
Pescar
Comerciant
Mijlocitor, de cereale
Muncitor
Proprietar
Măcelar Proprietar
Tâmplar
Muncitor
Măcelar
Plugar

29.
30.

Suleiman Ismail
Mustafa Ibraim

„
„

Precupeț
Muncitor

Piața Carol
Cartierul Anadalchioi

Cartierul Anadalchioi
„
Mahalaua Coiciu
Str. Ion Grădişteanu
Str. Ţepeş Vodă 12
Cartierul Anadalchioi
„
Str. Dacia 25
Str. Plevna 1
Cartierul Anadalchioi
Str. Pacei 2
Str. Rahovei colț B. Maria

Pentru conformitate,
/ss/ Selim Abdulachim
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Tribunalul Constanţa, dos. 1141/1929,
f. 15 f./v. 16.

_____
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RO M ÂN IA
Comunitatea Musulmană
Oraşul Constanța
No. 66
Anul 1930 Luna Iulie Ziua 24
DOMNULE P RIM A R,
Comunitatea Musulmană din cauza grelei situațiuni în care a fost lăsată de vechea
conducere nu este în stare să facă față nici dobânzilor aferente la un împrumut de aproape
2000000 (două milioane) lei, necum să achite aceste datorii.Pentru a veni în ajutorul Comunității, D-vs, împreună cu întreg consiliul - arătând ca
şi în trecut aceiaş solicitudine populațiunei Musulmane ne-ați aprobat scutirea unor taxe
comunale în sumă de lei 25.000 la nişte locuri virane.Bazați pe aceleaşi sentimente ce nutriți față de noi musulmani - Comunitatea
Musulmană care n’a ieşit încă din criza în care se sbate, vă rugăm respectuos să binevoiți a
aproba ca şcoala noastră musulmană din strada Cuza Voda No. 13 să fie scutită de plata
taxei la apă şi la lumină pe anul 1930 şi anii următori deoarece este o instituție publică de
cultură şi de asistență şi unde copii noştri primesc o cultură şi o educație mai mult
românescă deoarece urmează programul şcoalelor de Stat, funcționând în acelaşi timp ca
şcoală cu drept de publicitate64.PREŞEDINTELE COMUNITĂŢII
MUSULMANE,
/ss/ Selim Abdulachim
Secretar,
/ss) / Indescifrabil
DOMNIEI SALE
DOMNULUI P RIM A R AL MUNICIPIULUI
CO N S TAN ŢA
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 16/1930, f. 184.

_____
RO M ÂN IA
Comunitatea Musulmană
Oraşul Constanța
No. 75
[Anul 1930 Luna]65 August Ziua 6
Domnule Primar,
Conformându-ne deciziunei Consiliului Comunal din ziua de 30 Iulie cor. comunicată
nouă prin adresa Dtră № 14337 din 2 August a.c. vă rugăm prin aceasta să bine-voiți a
ordonanța suma de lei 25.000 pe numele Dlui Memet Emin Hagi Zaid - Casierul Comunității
- suma pe care Onor. Consiliul Comunal ne-a acordat ca ajutor pentru a face față unor nevoi
urgente şi pe care Comunitatea din cauza crizei prin care trece, nu le poate acoperi.
Cu acest prilej, vă rugăm a primi mulțumirile noastre pentru solicitudinea arătată.
Primiți, vă rugăm, Domnule Primar asigurarea osebitei noastre considerațiuni66.

Solicitare dactilografiată; la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Constanța, suplica este
datată 2 Aug. 1930, la No. 4337. În colțul din dreapta, sus, este rezoluția: 25.7.930. La Consiliu. /ss/
Indescifrabil [G. Popescu ?)].
65 Lipsă; parte a documentului ruptă.
64
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Preşedintele Comunității
Selim Abdulachim
Secretar
/ss/ Indescifrabil [Achif Muratcea?]
D-sale
Domnului Primar al Municipiului Constanța
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 16/1930, f. 188.

_____
RO M ÂN IA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
AUTO RIZA ŢIUNE
No. 19588 din 11. OCT 1930
-------------------------------------Conform cererei înregistrată la Nr. 19588/930 şi pe baza referatului Comisariatului
Comunal, se autoriză Dl Ismail Caibula da a da serate pe timp de o lună cu începere de
astăzi în zilele de sărbători, în salonul Dlui Ionel Teodorescu (Făgădău) din B-dul Independenței
Nr. 28, colț cu Sabinelor, cu obligație de a păstra ordine şi linişte.Taxa pentru autorizație de lei 150, s’a achitat cu chitanța Nr. 1729/930.S’au aplicat şi anulat timbre mobile de 27 lei67.P RIM A R ,
/ss/ A. Vulpe
Şeful Serviciului
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos.1/1930, f. 261.

_____
Domnule Primar,
Subsemnatul, Fahredin Omer, Preşedintele Comunității Musulmane din Municipiul
Constanța, cu onoare vă rog să bine-voiți a dispune ordonanțarea sumei de 30.000 lei, suma
ce ni s’a aprobat ca ajutor din bugetul Municipiului pe anul 193568.
Preşedinte,
Fahredin Omer
Secretar
/ss/ Indescifrabil
Domniei Sale
Domnului Primar al Municipiului Constanţa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Primăria Constanţa, dos. 15/1935, f. 71.

_____

Întreg documentul este scris de Selim Abdulachim. La Registratura Generală a Primăriei
Municipiului Constanța, suplica este datată 6 Aug. 1930, la No. 4611. În colțul din dreapta, sus, este
rezoluția: 718/930. Serviciului financiar. /ss/ Indescifrabil.
67 Document dactilografiat.
68 Suplică scrisă cu cerneală neagră. La Registratura Generală a Primăriei Municipiului Constanța
este înregistrată la 4 JUN. 1935. Într-un înscris semnat (Indescifrabil) de Şeful Serv. Financiar, postat pe
aceeaşi pagină, este aprobată suma de lei 30.000.
66
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RO M ÂN IA
Comunitatea Musulmană
Oraşul Constanța
No. 46
Anul 1938 Luna August Ziua 6
Convocare,
Se aduce la cunoştința generală a populațiunei Musulmane din Constanța că în baza
deciziei № 3 din 10 Iulie 1938 a comitetului de direcție al Comunității musulmane din
Constanța, adunarea generală ordinară a acestei comunități se va ține în ziua de Joi 11
August 1938 ora 3 p.m. în localul şcoalei musulmane din Constanța, având de discutat
următoarea ordine de zi:
Darea de seamă a comitetului şi comisia cenzorilor.
Descărcarea comitetului de gestiunea anului 1937/38.
Discutarea şi aprobarea bugetului pe anul 1938/1939.
Diverse chestiuni.
Conform statutului pot participa la adunare având drept de vot numai membrii
înscrişi conf. art. 3 din statut şi care posedă carte de membru.
În caz dacă la data de mai sus nu vor fi prezenți numărul de membrii cerut de statut,
adunarea va avea loc, cu orice număr de membrii în ziua de Duminică 14 August 1938 ora 9
p.m. în acelaşi loc69.
Preşedinte,
/ss/ Fachredin Omer70
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura jud. Constanţa, dos. 28/1938, f. 8.

_____
RO M ÂN IA
PREFECTURA JUDEŢULUI CONSTANŢA
Serviciul Administraţiei Generale
Domnului Comandant al
Diviziei 9-a
Loco
Dosarul şi Nr. Dv.: Data dv.:

14502 * 25 AUG 1938
Dosarul şi Nr. Nostru (a se repeta în răspuns): Data

Priveşte:
La Nr. 4693/938, avem onoare a vă comunica că, părerea noastră este să se aprobe
adunarea solicitată de Muftiu, întrucât membrii comitetului, ca să nu li se descopere
fraudele, fac fel de fel de şicane Muftiului, înscenându-i că nu ar fi bun român.Din constatările noastre, îl considerăm ca pe un bun şi devotat cetățean român, faptul
că scrie despre Crimeea, nu înseamnă că nu e un bun cetățean român71.P REF EC T,
Şeful Serviciului,
ANEXE
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura jud. Constanţa, dos. 28/1938, f. 29.
Înştiințare scrisă cu cerneală neagră.
Semnătura este olografă; este aplicată ştampilă rotundă: COMUNITATEA MUSULMANĂ din
Municipiul Constanţa.
71 Document dactilografiat; nesemnat; Anexele nu însoțesc, la dosarul arhivat, documentul.
69
70
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_____
DOMNULE P R E F E C T,
În urma constatărilor personale că actualul Comitet al Comunității Musulmane din
localitate lucrează în contra intereselor Comunității şi cu călcarea dispozițiunilor statutare,
dovedite prin piesele ce v’am prezentat, am fost autorizat prin adresa No. 12867/938 a Onor
Prefecturei Constanța, de a convoca pentru ziua de 14 August a.c., o adunare generală
extraordinară, în conformitate cu disp. art. 31 al. d. şi art. 32 al. c, din statut, spre a consulta
populațiunea asupra propunerii de disolvare, urmând ca ulterior să se procedeze la noi
alegeri.În ziua adunării, membrii Comitetului văzând că nu dispun de majoritate şi sunt
expuşi a fi disolvați, au provocat scandal, zădărnicind astfel ținerea adunării generale, fără
ca organele polițieneşti să poată împiedica aceasta, aşa că populațiunea a fost în
imposibilitate de a-şi asuma cuvântul.În această situație şi pentru a da totuşi posibilitatea membrilor Comunității de a fi
consultați asupra disolvării propuse, fără putință de impietare asupra conştiinței lor, am
socotit că mijlocul cel mai practic de consultare a populațiunei, este cel prevăzut de art. 6
aliniatul ultim din Statutele Comunității şi care are următoarea cuprindere: „Alegerile se fac
în genere prin aclamații şi prin vot secret, oricâte ori majoritatea membrilor prezenți la
adunare cer aceasta”.
Tot în acest mod se va da ori-ce vot şi hotărâre de către adunare.Cum însă prima cale a consultării prin aclamație nu a fost posibilă, din cauza
scandalului provocat, de membrii actualului Comitet, am hotărât convocarea unei adunări
extraordinare cu aceiaşi ordine de zi, pentru ziua de 28 August 1938, când prin vot secret
membrii comunității îşi vor spune cuvântul asupra disolvării sau menținerii la conducere a
actualului Comitet, care lucrează de ani de zile în mod abuziv şi ilegal, fără să aibă vreun buget.Aducându-vă la cunoştință cele de mai sus, vă rog respectuos Domnule Prefect, să
binevoiți a da ordin Dlui Chestor, spre a-mi pune la dispoziție organele polițieneşti necesare,
luând şi măsurile de rigoare, pentru menținerea ordinei în ziua adunării.În timp util voiu aduce la cunoştința populațiunei şi modalitatea acestei consultări.Primiți vă rog Domnule Prefect, asigurarea deosebitei mele considerațiuni72.Muftiu
/ss/ Indescifrabil
DOMNIEI SALE
DOMNULUI PREFECT AL JUDEŢULUI
CONSTANŢA
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura Constanţa, dos. 28/1938, f. 31 f./v.

_____
1938 Luna VIII Ziua 20
DIVIZIA 9-a
Stat Major Biroul 2 Int
către
PREFECTURA JUDEŢULUI CONSTANŢA
Am onoare a trimite alăturat, cererea Nr. 1000/938 a Muftiatului Jud. Constanța şi
reclamațiunea a 18 membri ai Comunității Musulmane din Constanța.Dl General Comandant al Diviziei vă roagă a vă da avizul Dvs atât asupra cererii

72

Document dactilografiat.
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Muftiului cât şi a reclamațiunei celor 18 membrii73 ai comunității.Rugăm a înapoia întreaga corespondență odată cu avizul74.D.O.
ŞEFUL DE STAT MAJOR
Lt. Colonel, D. Gheorghiade75
/ss/ D. Gheorghiade
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura Constanţa, dos. 28/1938, f. 34.

_____
ROMÂNIA
ŢI N U TU L M Ă RII
Serviciul ADMINISTRATIV
Domniei-Sale
Domnului PREFECT AL JUDEŢULUI
CONSTANŢA
4730*10. JAN. 1939
Dosarul şi Nr. Dv.:

Data dv.: Dosarul şi Nr. Nostru (a se repeta în răspuns): Data:

Priveşte:
Motivați de ordinul Ministerului de Interne-Dir. Ad-ției Locale Nr. 32/939, avem
onoare a înainta alăturatul extras din memoriul Baş-Muftiului tuturor musulmanilor din
România, rugându-vă să binevoiți a lua cunoştință şi dispune.Binevoiți a cunoaşte, totodată, că rezoluția D-lui Ministru de Interne Armand Călinescu
este: „Se recomandă Ţinutului”76.
REZIDENT REGAL,
/ss/ N. Rădulescu Dobrogea77
Şeful Serviciului,
(ss) Indescifrabil
ANEXE:
Copie depe extrasul din memoriul tuturor musulmanilor din România.În ceiace priveşte administrarea comunelor, din cuprinsul regatului României, unde
sunt în majoritate cetățeni români, sunt ca de exemplu în județele Tulcea, Constanța,
Caliacra şi Durostor, propun ca atunci, când se fac numiri după noua lege administrativă în
funcțiunile de primari şi ajutori de primari rurali, sau consilieri comunali rurali şi urbani, să
fie încredințate pe cât este posibil şi supuşilor musulmani, care sunt buni cetățeni români,
având aceleaşi drepturi politice sociale şi militare ca şi cetățeni[i] români.
Şi aceasta o propun pentru ca să poată lucra în bună înțelegere pentru buna
administrare gospodărească a comunei, căci prin felul acesta de dreptate, desigur vă aduce
un aport asupra acestor musulmani şi va rămâne tot aşa de legați de această țară scumpă
romănescă, în care s’au născut şi în care au trăit în cea mai perfectă armonie împreună cu
Sic!
Document dactilografiat. La Registratura Generală a Prefecturii Jud. Constanța, documentul este
înregistrat la 22 AUG. 1938, cu № 21084.
75 Ştampilă rotundă: ROMÂNIA*DIVIZIA 9 STAT MAJOR*
76 Document dactilografiat pe un formular tipizat. La Registratura Generală a Prefecturii jud.
Constanța este înregistrat la 13 JAN. 1939, cu № 00388. În partea dreaptă a documentului, sus, este
pusă rezoluția semnată de prefect: se va avea în vedere de altfel măsura a fost luată fără această intervenţie
a Baş-Muftiului. Prefect Col. Spirea.
77 Semnătură olografă; este aplicată ştampilă rotundă: ROMÂNIA*ŢINUTUL MĂREI*
73
74

249

St o i c a La s c u
românii de sănge, iubind neamul şi Regele78.ŢI N U TU L M Ă RII
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Prezenta copie conformă cu originalul
Şeful Serv. Ad-tiv.
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura Constanţa, dos. 4/1939, f. 36.

_____
Adresa poştalǎ strada Ştefan Cel Mare No. 58.RO M ÂN IA
MUFTIATUL JUD. CONSTANŢA
№ 1062
Domnului,
Director Şcoala Mahomedanǎ
LOCO
23 SEP. 1939
DOMNULE DIRECTOR,
Pentru completarea tabloului statistic cerut de cǎtre Ministerul Cultelor şi Artelor
avem onoarea a vǎ ruga sǎ ne înaintați cât mai urgent posibil tabloul de tot personalul
Didactic şi Administrativ al şcoalei cu datele de mai jos:
1/. Numele şi Pronumele.2./ Anul naşterei.3./ Studiile ce posedǎ.4/. Anii serviți ca învǎțǎtor.5/. Salariul lunar ce primesc bruto.6/. No. autorizațiunei de funcționare al Ministerului Educațiunei sau al Inspectoratului
Ţinutului79.MUFTIU
/ss/ M Amet
/L.şt./80
Secretar
/ss/ Indescifrabil
____///____

Tablou
De tot personalul didactic şi ad-tiv al şcoalei Musulmane din municipiul Constanța81
Numele şi Pronumele
Rifat Miictat

Data
Studiile
naşterii
ce posedǎ
1889
sem. Musul.
Medgidia

Anii serv.
ca învǎţ.
25

Salariul No. autoriz.
lunar brut de funcţ.
4000

Document dactilografiat.
Document dactilografiat; antet tipizat; semnături olografe; are rezoluția: N. 11. 25 Sept. 939/ se va
conforma. Director /ss/ R. Mictat
80 Ştampilă rotundă: * Muftiatul Jud. Constanța * ROMÂNIA *
81 În tabel este înscris - dar tăiat cu o linie -, după Memet Emin H. Zait, şi M. Sibicianu, contabil, salariu
lunar brut 500.
78
79
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Tahsin Ibraim
Achif Muratsa
Sadâc Hagi Memet
Afuz Ahmet Halil

1903
1896
1892
1890

Memet Faic Islam

1899

Sait Osman

1903

Idem
,,
,,
sem. Nişangi
Paşa Istambul
Darul Hilofe
/?/ Istanbul
sem. Musul.
Medgidia

12
19
23
28

3500
3500
3500
3500

14947/939

8

3500

14947/939

Memet Emin H. Zait 1864

Inspect.T. M.

14947/939 Inspect. Tin. Mare
107063/939 Ministerul E.N.
Inspect. T. M.

1000

secretar

1500

casier

Director,
/ss/ R. Midhat
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.
253/1939-1940, nenumerotat.

_____
RO M ÂN IA
Ministerul Educațiunii Naționale
Inspector şcolar de lb. Turcă
Zahit M. Boztuna
Sediul: Karalar - Durostor
No. 207
1939 luna Oct. ziua 5
Domnului
Învățător de limbă turcă Director al şcoalei Prim.
Com. Part. Turcă sat oraşul jud. Constanţa
Domnule Învǎțǎtor,
Având în vedere Ord. 167.253/939 al Onor Ministerului Educațiunii Naționale şi
încunoştiințarea No. 15.908/939 al Onor Inspectoratului Şcolar Ţinutului Marea din
Constanța, avem onoarea a vǎ face cunoscut cǎ manualele didactice, I-V inclusiv, întrebuințate
în învǎțǎmântul limba turcǎ din Dobrogea şi Basarabia de Sud, care sunt introduse din
Turcia, pe baza raportului nostru No. 168/939 sunt aprobate de Onor Minister cu
urmǎtoarele rectificǎri:
1)
În cartea de cetire pentru cl. II, trebuesc tǎiate urmǎtoarele bucǎți: „Ev.
Yurt” pag. 11, „Türkiya” pag. 12, „Sınılar” pag. 14, „Renkler” pag. 15, „Bayrak”
pag. 16, „Cumhuriyet Bayramı” pag. 17.
2)
In carte de cetire pentru cl. III vor fi tǎiați: „Atatürk” pag. 34, „Cumhuriyet
Bayramı” pag. 36, „Türk” pag. 43, „Ismet Inönü” pag. 45, „Askerler” pag. 48.
3)
In carte de cetire pentru cl. IV: „Sevgili Türkiye” pag. 3, „Yurt ve Atatürk”
pag. 4, „Cumhuriyeti Niçin severim” pag. 5, „Ankara” pag. 13, „Türkiyemiz” pag.
14, „Ankara” pag. 37, „Türklük” pag. 38, „Tarih” pag. 40, „Sakarya Türküsü” pag.
43, „Anadolumuz” pag. 72, „Türklük” pag. 92.
În cartea de cetire pentru cl. V, le veți scoate urmǎtoarele bucǎți: „Bayrak Töreni”
pag. 3, „Onuncu yil Marşı” pag. 4, „En Büyük Ayırtman” pag. 5, „Bayrağım” pag. 8,
„Cumhuriyet Adliyesi” pag. 21, „Ey Türk” pag. 42, „Bir Türk neferi’’ pag. 48 , „Türk” pag.
61, „On Yıldan sonar” pag. 64, „Ismet Inönü” pag. 70, „Cumhuriyet” pag.71-77, „Istiklâl
Savaşmda” pag. 128 şi „Altı Ok” pag. 135.
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În consecință, fǎcându-vǎ cunoscut cele de mai sus, vǎ rugǎm sǎ vǎ conformați în
tocmai .
82

Inspector Şc. lb. turcǎ,
Zahit M. Boztuna83
/L.şt./
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.
253/1939-1940, nenumerotat.

_____
RO M ÂN IA
MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL ŢINUTULUI MĂREI
CONSTANŢA
Direcțiunea şcolii musulmane
Constanța.
1 NOEM. 1939
Dosarul şi Nr. dv. Data dvs. Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
17395/939
31.X.1939
Domnule Director,
Restituim tabloul membrilor corpului didactic, tabloul manualelor şi inventarul
vizate de dl. Inspector şcolar T. Nițǎ./ INSPECTOR GENERAL ŞEF
/ss/ Indescifrabil
Şeful Secției
/ss/ Indescifrabil
Tablou
De membrii corpului didactic dela şcoala musulmanǎ din municip. Constanța pe
1939/94084
Numele şi
Pronumele
Rifat Mictat
Achif Muratsa

Sadâc Hagi Memet
Tahsin Ibraim
Hafuz Ahmet Halil
Paraschiva Puşcaşu

Obiectul şi clasa
la care predǎ
director cl. Iª A
înv.
cl. Iª B
Calitatea

,,
,,
,,
,,

cl. III ª
cl. II
cl. IV.
cl. I A şi B.

No autoriz.
Naţionalitate
Observaţiuni
de funcţ.
14947/939 turcǎ
,,
N-a venit autoriz.
de funcț. întrucât
n’a depus actele.
14947/939 ,,
14947/939 ,,
107963/939 ,,
Românǎ

Document tipografiat. Ştampilă rotundă: * Ministerul Educațiunii Naționale * Inspector şcolar lb.
Turcă Zahit N. Boztuna * Este pusă rezoluția: No 32 16 oct. 939/ S-a luat act. Director /ss/ R. Midhat.
83 În noiembrie 1940 acesta a emigrat în Turcia; în februarie 1941 inspectorul şcolar al jud. Constanța,
G.M. Puțcaşu, îl “numea” în acest post, pe Domnul Ibraim Musa, seminarist şi învățător gradul I Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos. 2/1940,
f. 286.
84 Document scris cu cerneală neagră de către director; este aplicată ştampila: DIRECŢIUNEA
ŞCOALEI MUSULMANĂ * DIN CONSTANŢA *; precum şi rezoluția: Văzut de noi. Insp. şc. /ss/ T. Niţă.
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Virgil Rotaru

,,

Eugenia Mitescu

,,

Faic Memet Islam

înv.

cl. II şi grupa literara
cl. IIIª
cl. IV şi grupa ştiinț.
dela cl. IIIª
şc. din Anadolchioi
14947/939

,,
,,
Turcǎ

Director
/ss/ R. Mitat
/L.şt./
Tabloul
Manualului didactic introdus la şcoala pe anul 1939/94085
N°.
cur.
1

Cetire

IV

Numele
şi Pron. autorului
Monopoliz.

2
3
4
5
6
1
2
3

Geografia
Gramatica
Aritmetica
Caligrafia
Desen
Cetire
Aritmetica
Geografia

,,
,,
,,
,,
,,
III
,,
,,

,,
,,
,,
Tomulescu
Enescu
Monopoliz.
,,
,,

4

Gramatica

,,

,,

5
6
1
2
3
4

Caligrafia
Desen
Cetire
Aritmetica
Geografia
Caligrafia

,,
,,
II
,,
,,
,,

Tomulescu
Enescu
Monopoliz.
,,
Tomulescu
,,

5
6
1
2
3
4
5

Desen geografic
Desen
Abecedar
Aritmetica
Caligrafia
Desen geografic
Desen

,,
,,
I
,,
,,
,,
,,

Ţoni
,,
Monopoliz.
,,
Ţoni, A.D. Culea
Anghelescu
P.I. Gheațǎ

Titlul cǎrţii

Clasa

Ediţia
-

-

Anul cănd sa tiparit
1939
1939
1939
1939
1938
1939
1939
1939
1939

-

Observaţiuni

1938
1939

Cǎrțile de limbă
turcǎ sunt
comandate
la Istanbul
n-au sosit încǎ.

Director
/ss/ R. Midtat
/L.şt./

1939

Document scris cu cerneală neagră de către director; este aplicată ştampila: DIRECŢIUNEA
ŞCOALEI MUSULMANĂ * DIN CONSTANŢA *; precum şi rezoluția: 27. X. 939/Văzut de noi. Insp.
şc. /ss/ T. Niţă.
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Inventarul
De mobilier şi material didactic al şcoalei Musulmane pe 939/94086
N°.
cur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Numele mobilierului
Bǎnci
Catedre
Sobe
Scaune
Cuere
Scuipătoare
Mese
Ceas
Oglindă
Dulap (arh. bib.)
Birou
Canapele
Cazan
Pahare de ceai
Linguri

N°.
mob.
58
5
7
13
7
7
6
1
1
1
1
3
1
44
44

Numele materialului

N°.
mat.

Observaţiuni

Pentru
conformitate
Director
/ss/ RMidtat
/L.şt./

Hǎrți
Tablouri Intuitive
,, Istorice
Corp. geometrice
Maşina de calcul
Litrul şi metrul
Echer
Portretul M.S.R. Carol II
,, Carol I
,, Ferdin. I
,, Maria
,, Elisabeta
,, Voevod Mihai

13
35
22
14
2
1
1
6
3
5
5
2
3

Anexa No 2
Apel Nominal

De personalul încad. în formaț. de apǎrare pasivǎ a şcoalei Musulmane din Constanța.
Echipa

Echipa de
alarmǎ şi

Personalul încadrat
Numele şi
Pronumele
Rifat Mitat
Achif Muratşa
Murvet M.

Gradu
Director
înv
cl. III

funcţia ce îndeplineşte
în formaţ. de apǎ. pasivǎ

Observaţiuni

şeful apǎ. pasivǎ
şef
servantǎ

Document scris cu cerneală neagră de către director; este aplicată ştampila: DIRECŢIUNEA
ŞCOALEI MUSULMANĂ * DIN CONSTANŢA *; precum şi rezoluția: 27. X. 939/Văzut de noi. Insp.
şc. /ss/ T Niţă.
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sting.
luminilor

Echipa de
poliție de
control şi
disciplinǎ

Echipa de
adǎposturi

Echipa de
salvare a
victimelor

Nighiar Regeb
Irfan Achif

,, III
,, III

,,
,,

Nuriser Regeb
Museser Latif
Peruze Ismetula

,, III
,, IV
,, IV

,,
,,
,,

Sait Osman
Nail Iacub
Ismet Bechir
Regeb Ali
Musin Besim
Sadâc Bori
Ibram Ali
Sadâc Memet
Omer Riza
Nail Bechir
Şevchet Mevdet
Bilal Hasan
Uzeir Ibadula
Nihat Omer
Amet Halil
Mucherem Regeb
Sabia Zecheria
Alie Regeb
Cadrie Iusuf
Nagie Iusuf
Mufide Falc

secretar
cl. III
,, III
,, IV
,, IV
IV
IV
înv.
IV
IV
IV
IV
IV
IV
înv.
IV
IV
IV
IV
IV
IV

şef
servant
,,
,,
,,
,,
,,
şef
servant
,,
,,
,,
,,
,,
şef
servant
,,
,,
,,
,,
,,

Personalul ce se
încadreazǎ în format.
de apǎ. pasivǎ nu face
parte din cadrele
armatei. Încadrarea
s-a fǎcut cu personal
didactic, ad-tiv şi
elevi conform
instrucțiunei tehnice.
Echipele s-au încadrat
pe cuiburi strajereşti.

Tablou
De elevii sǎraci dela şcoala Musulmanǎ din Municip. Cța, care au tatǎ concentrat87.
Numele şi
pronumele elev
Seniha Bilal
Durie Ali
Nagie Ismail
Memet Ali
Lutfi Şevchi
Urfet Hagi Murat
Narzăm Chiazim
Şevchi Seit-Memet
Faic ,, ,,

Clasa
I
I
I
I
II
III
III
IV
II

Numele şi pronumele
tatǎlui
Bilal Ibraim
Ali Osman
Ismail Murat
Ali Mustafa
Şevchi Sait
Hagi Murat Musa
Cheazim Memet
Seit-Memet Mustafa
,, ,, ,,

Profesia

Domiciliul strada

muncitor
,,
,,
,,
tapițer
precupeț
muncitor
lăptar
,,

Ion Rațiu
M. Coiciu
Olteniei
Ion Vodǎ
Olteniei
Luptǎtorilor Cart. I. Brǎtianu
Dobrogi
Izbânzii
,,

No.
strǎzii
55
74
18
61
25
28
55
41
,,

Director,
/ss/ R. Midhat
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.

Document scris cu cerenală neagră de către director; este aplicată ştampila: DIRECŢIUNEA
ŞCOALEI MUSULMANĂ * DIN CONSTANŢA *
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253/1939-1940, nenumerotat.

_____
RO M ÂN IA
MINISTERUL EDUCAŢIUNII NAŢIONALE
DIRECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR-NORMAL
Adresa poştalǎ:

Telefon

Bucureşti, strada Spiru Haret Nr.12

4.24.00

Inspectoratul şcolar al
judeţului Constanţa
Dosarul şi Nr. dv. Data dv. Dosarul şi Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data
Nr. 246067
10.XII.1940
Alǎturat, vǎ trimitem petiția înregistratǎ la Nr. 246067/940, a Dlui Iunus Abdul Reşit,
prin care solicitǎ titularizarea în învǎțǎmânt şi sǎ fie numit inspector şcolar de limba turcǎ, în
locul Dlui Zahit Boztuna, care a emigrat în Turcia, rugându-vǎ sǎ binevoiți a cerceta situația
petiționarului în învǎțǎmânt şi a drepturilor de a fi titularizat, înapoindu-ne anexa88.
DIRECTOR GENERAL,
/ss/ / Indescifrabil
/L.şt./
Şeful Serviciului,
/ss/ Indescifrabil
____///____

Domnule Ministru,
Insuportabila situație ce mi s’a creat în ultimul timp mǎ îndeamnǎ ca prin aceasta sǎ
Vǎ expui cele mai sincere destǎinuiri ale mele, sperând ca numai prin bunǎvoința D-niei
Voastre voiu fiu satisfǎcut şi pus în drepturi. Pânǎ în prezent nici unui conducǎtor de stat nu
mi am apelat atât de sincer şi umilitor, deoarece se ştia precis cǎ pânǎ în prezent nu se lua în
seamǎ dreptatea, ci totul se fǎcea prin intervenție şi prin influența politicǎ, - şi constǎ în
urmǎtoarele:
Sunt absolvent al seminarului musulman din Medgidia seria anului 1925. Terminând
studiile seminariale m’am înrolat în societate ca învǎțǎtor şi preot de rit muhamedan din
Dobrogea. În tot timpul exercitǎrii funcțiunilor mele nu mi s’a îngǎduit o viațǎ liniştitǎ şi
satisfǎcǎtoare, deoarece a desea ori cădeam victima intrigilor scormonite de politicieni, ca
atare sufeream dese neajunsuri ca: transferǎri, înlocuiri şi chiar destituire.
Ne mai putând suporta nelegiuirile ce se comiteau cu soarta mea şi vǎzând cǎ în
realitate diploma mea nu-mi acordǎ acelaş drepturi ca ale celorlalți colegii ai mei, care se
înalțau în demnitǎți înalte ca: muftiu, comfesori, inspectori şcolari etc., cu ideea ca sǎ obțin
un drept în plus (ca nici unul dintre colegii mei), renunțând la dispensa condiționalǎ, în anul
1935 m’am înrolat în cadrele active ale armatei. Dupǎ complectarea stagiului militar am
intrat din nou în învǎțǎmânt, unde am funcționat pânǎ la 1 Septembrie 1940, de la care dată
am fost lǎsat la disponibilitate prin faptul cǎ n’am putut obține titularizare la timp.
Dupǎ cum ştiți cǎ în cursul anului şcolar 1939-940, printr’o decizie ministerialǎ, s’a
acordat dreptul de titularizare învǎțǎtorilor de limba turcǎ sub anumite condițiuni. Unii dintre
Document dactilografiat. La INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA are
INTRAREA NR. 15506 anul 1940 luna Dec. ziua 21. Ştampilă rotundă: * MINISTERUL EDUCAŢIUNII
NAŢIONALE.
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colegii mei ce îndeplineau condițiunile au obținut titularizarea. Eu însǎ deşi îndeplineam
condițiunile cerute de lege totuşi n’am avut fericire ca sǎ beneficiez de acest drept, deoarece
ca şi în trecut şi de data aceasta am fost nevoit ca sǎ întâmpin dificultǎți, cǎci chiar în
timpurile când trebuia sǎ am şi eu drepturi de titularizare, conformându-mi ord. autoritǎților
respective cu ceil’alți colegi ai mei eram concentrat şi reținut la sfânta datorie țară.
Deci dela data de 23 Martie 1939, pe când se periclitase hotarele țării pânǎ la data de
5 Noembrie 1940 (când m’am desconcentrat) n’am avut şi eu rǎgaz şi liberatea deplinǎ ca sǎ
vǎd de interesele mele personale, ci luni întregi sǎpǎm la tranşei şi stǎteam la veghea pe
frontiera de vest a Ţǎrii.
Deci nu aveam cum şi când sǎ obțin drepturi, conformându-mă ord. autoritǎților
respective, din care cauzǎ am fost lǎsat la disponibilitate fǎrǎ nici un mijloc de trai.
Lucrurile fiind în felul arǎtat mai sus stau şi mǎ gândesc care ar fi vina mea! Cǎ am
fǎcut stagiul militar deşi aveam dreptul la dispensǎ. Şi cǎ am fost mobilizat sau concentrat
ani întregi şi am îndurat cele mai negre mizerii ruinându-mi materialiceşte şi zdruncinândumi sǎnǎtatea!
Oare nu am şi eu acelaş studiu şi acelaş drepturi ca ceilalți colegi ai mei?
Spunând cele de mai sus la cunostințǎ D-tră, cu cel mai profund respect Vǎ rog
Domnule Ministru sǎ binevoiți a dispune cercetarea cazului şi în consecințǎ sǎ fiu numit ca
inspector şcolar de limba turcǎ, în locul Dlui Zahit Boztuma care s-a emigrat în Turcia cu
indemnizație cǎrui post sǎ pot agonisi viața mea de toate zilele89.
26. XI. 940
Cu toatǎ stima,
/ss/ Iunis Abdul-Reşit
Str. G-ral St. Poetas N° 21 Medgidia
jud. Constanța
D-niei Sale,
Domnului Ministru al Educației Naționale
Bucureşti ● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.
2/1940-1941, ff. 308-309.

_____
Şcoala primarǎ mixtǎ, particularǎ,
turcǎ, cu drept de publicitate.
Constanța
Proces-verbal.
Astǎzi 28 Aprilie 1941, am inspectat şcoala primarǎ mixtǎ, particularǎ, cu drept de
publicitate din Constanța.
Aceastǎ şcoalǎ particularǎ, funcționeazǎ în baza autorizației Onor. Ministerului n°
130.337/927 şi n°150.242/929.
Programa analiticǎ este cea oficialǎ a învǎțǎmântului de stat român, predându-se în
plus limba turcǎ, religia şi coranul.
Regulamentul de ordine interioarǎ şi de disciplinǎ a elevilor, dupǎ care se conduce
este cel oficial.
Personalul didactic este urmǎtorul: Pentru limba turcǎ:
Suplică olografă, scrisă cu cerneală neagră, a petiționarului; sunt aplicate două timbre (în valoare
de 10 lei); la REGISTRATURA GENERALĂ a MINISTERULUI EDUCAŢIUNII GENERALE este
înregistrată cu N° 246067, la 4 DEC 1940. Este consemnată rezoluția: 7 XII-40. Insp. şcolar al Jud.
Constanţa va cerceta solicit. petentului din Constanţa şi a dreptului de a fi titular. /ss/ Indescifrabil
89
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1)
Dl Tasin Ibraim, Turc, cu seminarul musulman Medgidia, n’are
autorizație de funcționare, cerând definitivarea cu raportul n°15 din 31 Octombrie
1941, conduce clasa IIIª.
2)
Dl Achif Muratsa, cu seminarul musulman, n’are autorizație de
funcționare, conduce clasa IIª.
3)
Dl Amet Halil cu seminarul din Istanbul, are autorizație definitivǎ din
1939 şi conduce clasa I B.
4)
Dl Ali Osman, cu seminarul musulman Medgidia, n’are autorizație de
funcționare, conduce clasa IVª.
5)
Tefic Isleam, cu seminarul musulman Medgidia, n’are autorizație de
funcționare şi conduce cl. I A.
6)
Dra Ibalmie Zecheria, cu şcoala profesionalǎ din Constanța, maestră de
lucru la toate clasele, n’are autorizația de funcționare .
Prin obligație atât d-lui director al şcoalei, cât şi comunitǎții respective, de a se
conforma întocmai regulamentului şcolar particular, în ceiace priveşte autorizațiile de
funcționare şi angajamentul fiecarui membru al corpului didactic respectiv.
Pentru limba românǎ, numiți de Onor. Ministerul Instrucțiunii, funcționeazǎ
urmǎtorii: 1) Dna Liliana Barbu, gr. I, utilizată, funcționeazǎ la clasa I A.
2) Dna Lucreția Safianu gr. II, utilizatǎ, conduce clasa I B.
3) Dna Eugenia Mitescu gr. I, titularǎ, conduce clasa IIª.
4) Dl Virgil Rotaru, gr. I, titular, conduce clasa IIIª.
5) Dna Maria Perdichi, gr. I, utilizatǎ dela Cavarna, conduce cl. IV.
6) Dna Aurelia St. Nicolae, gr. II, titularǎ la şcoala copii mici lângǎ aceastǎ şcoalǎ.
Orarul saptǎmânal este cel oficial. Manualele didactice sunt cele oficiale, cele de
limba turcǎ fiind aprobate din anii anteriori.
Inventarul de toatǎ averea mobilǎ şi imobilǎ a şcoalei, se va întocmi conf.
instrucțiunilor generale, date anterior.
Condica de prezențǎ este la zi. Registrul de înscrieri este întocmit, situația şcolarǎ
fiind urmǎtoarea:
Cl. I A 29/33; cl. II B 22/24; cl. II 52/58; cl. III 32/36 şi cl. IV 24/26. Total 159/177.
La şcoala copii mici 27/30.
Matricula este completatǎ atât cu starea civilǎ a fiecǎrui elev, cât şi cu notele pe
primele douǎ trimestre.
Registrul de intrare şi ieşire, cuprinde înregistrarea întregii corespondențe. Arhiva
este bine pǎstratǎ, pe ani, în dulap bine închis. Localul de şcoalǎ e curat. Rezultatul
inspecției, din punct de vedere administrativ îl notez cu „bine”90. Inspector şcolar de circumscripție,
/ss/ G.M. Puşcaşu
Trei copii, imediat, la Insp. şc. Cța.
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.
241/1941, ff. 21 v.-22.

_____
Şcoala primarǎ, mixtǎ, particularǎ
turcǎ, cu drept de publicitate
Constanța.

Anexǎ la statul personal
n° 14737, al d-nei Eugenia
Mitescu, înv. gr. I.

Proces-Verbal
Astǎzi, 8 Mai 1941, am vizitat şcoala primarǎ mixtǎ, particularǎ, turcǎ, cu drept de
90

Document şcolar olograf al autorului inspecției.
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publicitate, din Constanța, de sub direcția dlui Tasin Ibraim, absolvent al seminarului
musulman din Medgidia.
Localul de şcoalǎ, locul vechi, este curat şi destul de bine întreținut.Cu aceastǎ ocazie, am inspectat clasa IIª, de sub conducerea dnei Eugenia Mitescu, înv.
gr. I, stat personal n°14737. Dna se ocupǎ cu 33 de fete şi 25 de bǎieți, prezenți, din 58 înscrişi,
toți de origină, Musulmani. O frecvențǎ idealǎ. Elevii sunt curați, dovadǎ cǎ dn-a dǎ toatǎ
atenția igienei, mama sănătății; sunt vioi şi foarte stimulați, reliefând faptul cǎ d-na
învǎțǎtoare este angajatǎ cu toatǎ conştiințiozitatea, cu tot sufletul, zeloasǎ chiar, pentru
educarea şi instrucția micuților elevi, din straturi sociale atât de felurite şi cu locuința foarte
depărtatǎ de acest local de luminǎ, care se aflǎ în plin centru al municipiului.
Am ascultat elevii, din matematicǎ. Mi-au rezolvat în scris, cu multǎ uşurințǎ, câteva
exerciții de adunǎri, scǎderi şi împǎrțiri, cu numere formate pânǎ la o mie. Cunosc şi tehnica
calcului oral. Deasemenea, ştiu foarte bine tabla înmulțirii.Am conversat în mod cu totul plǎcut, din geografie, despre planul clasei, al şcolii,
orizont, puncte cardinale, orientǎri etc. Rǎspund liber şi se pot orienta, în orice situație ar fi
puşi. La ştiințe naturale, deasemenea, foarte bine mi-au rǎspuns despre pomii roditori,
animale domestice şi sǎlbatice.- Reproduc foarte frumos, expresiv, poezioarele învǎțate.Am citit din cartea de citire. Lecțiunile: „Ursul” şi „Mǎgarul pǎcǎlit”. Deşi Turci, citesc
foarte bine. Explicǎ foarte uşor, orice cuvânt greu de înțeles. Au cântat foarte frumos
cântecul „Primǎvara” de curând învǎțat.
Din toate, desprind munca grea şi încordatǎ a d-nei învǎțǎtoare, încununatǎ de succes
însǎ, culegând roade aşa frumoase, prezentându-ne o clasǎ numai de minoritari, care poate
sta alǎturi însǎ, de oricare alta din localitate.
Notez rezultatul acestei inspecțiuni didactice, cu „Foarte bine”.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal91.Inspector şcolar de circumscripție,
/ss/ G.M. Puşcaşu
Patru copii, în 3 zile, mi se vor înainta la Insp. Şc. jud. C-ța.
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Inspectoratul Şcolar Constanţa, dos.
241/1941, ff. 22 v.-23.

_____
CABINET
FOARTE URGENT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIUNEA ORDINEI PUBLICE
BUCUREŞTI

Nr. 2614
1945 Februarie 2

În referire la adresa Dvs Nr. 28579 din 19 Ianuarie a.c., avem onoare a vă face
cunoscut că, fostul Muftiu Sadâc Ibraim, a fost internat în lagăr pe motivul că a fost în
Crimeia trimis de Ghestapo-ul german, pentru a determina curentul de desfacerea Crimeiei
dela Uniunea Sovietică.
A creiat nuclee de tătari veniți din Crimeia care au defăimat în cel mai înalt grad
Statul şi armata sovietică.A luat parte alături de nemți, la recrutarea tătarilor crimeieni, cari au fost duşi în
Germania, fiind învinuiți ca patrioți sovietici, de a căror existență nu se mai ştie.Pentru a se cerceta învinuirile de mai sus a fost internat.- Interesa armistițiul.Azi este liber92.-

91
92

Document şcolar olograf al autorului inspecției.
Document dactilografiat; neştampilat, nesemnat olograf.
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PREFECT,
Victor Duşa
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura Constanţa, dos. 35/1945, f. 45.

_____
TELEGRAMA
MINISTERUL DE INTERNE - CABINET-BUCUREŞTI
La ordinul Dvs telefonic de a lămuri ce este cu întocmirea de către organele polițieneşti
a unor liste cu tătarii şi turcii din Dobrogea raportez:
- listele se întocmesc din ordinul Comisiunei de control Sovietică din Dobrogea pentru
tătarii crimeieni supuşi repatrierei stop Pentru descoperirea acestora care sunt ascunşi se
cercetează şi tătarii din Dobrogea stop
Pentru aceştia din urmă nu s’au întocmit şi nu se întocmesc liste93.PREFECTUL JUDEŢULUI CONSTANŢA
Victor Duşa
Nr. 2679
1945 Februarie 1
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Prefectura Constanţa, dos. 35/1945, f. 88.

_____
Proces-verbal.
Astăzi, 8 Martie 1948, noi directorul şcoalei primare mahomedane Nr. 1, am convocat
consiliul şcolar, compus din toți membrii corpului didactic al acestei şcoli cu care ocazie s-au
hotărât urmǎtoarele:
1.
Învățătorii sunt obligați a vizita elevii cari absentează căutând a-i
convinge să urmeze regulat la cursuri.2.
Fiecare înv. la clasa respectivă, va ține în ultima oră, ca şi până în prezent
„Ora republicei” având grijă sǎ specifice în reg. de prezență ceea ce s-a făcut.
3.
Cataloagele s’au procurat şi s’au complectat; deasemenea s’a cumpărat şi
reg. de p. verbale de şedințele consiliului şcolar.
4.
Înv. şi-au procurat şi pus la punct caietele de schițe (plan) pentru lecțiile
predate.5.
În legǎtură cu văruirea şcoalei s’a hotărât sǎ se insiste pe lângǎ Comunitate
pentru ca de urgență sǎ se execute.
6.
În ziua de 14 Martie a.c. Şc. mahomedană va organiza o serbare şc. la care
fiecare elev va plăti intrarea cu lei, 10-20.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Director,
/ss/ Indescifrabil [Mujdaba Husein]
Înv.
/ss/ Indescifrabil [Ştefan Ciocan]
/ss/ Indescifrabil [Maria Bozan]
/ss/ Indescifrabil [Tahsin Ibraim]
/ss/ Indescifrabil [Ana Sǎlceanu]
/ss/ Indescifrabil [Mustafa Ahmet]
/ss/ Indescifrabil [Nafaz Ahmet]
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară

93

Document dactilografiat; neştampilat, nesemnat olograf.
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Constanţa, dos. 315/1948-1949, nenumerotat.

_____
Proces-verbal
Astǎzi 13 Martie 1948, noi directorul şcolii primare mahomedane N. 1, am convocat
consiliul şcolar, compus din toți membrii corpului didactic al acestei şcoli cu care ocazie s’a
hotărât urmǎtoarele:
Având serbare şcolarǎ pentru a putea strânge şi noi cât de puțin spre a veni în
ajutorul propagandei electorale ce se desfăşoara până la 28 Martie a.c., fiecare învățător s’a
prezentat cu câte 3 numere: poiezii, jocuri şi coruri. În urma acestei serbări s’a putut aduna
suma de lei nouă sute, pe care dl director o va depune la Inspectoratul şcolar.
S’a citit Buletinul oficial al Insp. Şcolar N. 23 din Martie 1948. Luându-se cunoştințǎ
de conținut, fiecare înv. bazați pe planul de lucru şi împărțirea muncii pe şcoală, s’au hotărât
sǎ aducă la îndeplinire toate punctele din Buletin.
În cadrul orei Republicei s-a vorbit de către dl Amet Mustafa despre înfăp. guv. Dr.
P. Groza, ca şi despre proiectul Constituției Republicii Populare Române, stârnindu-se
aprofundarea art. din proiect.
În încheiere tov. Ana Sălceanu Butu a vorbit despre alegerile la 28 Martie, atingând
toate punctele din programul manifest cu care mergem în alegeri, îndemnând sǎ se voteze
cu soarele semnul electoral al guvernului.
Drept care am încheiat prezentul.
Director,
/ss/ Indescifrabil [Mujdaba Husein]
Învǎțǎtori
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară
Constanţa, dos. 315/1948-1949, nenumerotat.

_____
Proces-verbal
Astǎzi, 10 Aprilie 1948, am convocat consiliul şcolar, între orele 12-13, având la
ordinea de zi urmǎtoarele:
1.
Întrecerea pe clase d.p. de vedere al disciplinei, ordinei, curățeniei şi al înv.2.
Programul serbării ce se va da în ziua de 11 Aprilie 1948, la ora 10,³ºLuându-se în discuție ordinea de zi s’a hotărît urmǎtoarele:
1. Cls. IV, provoacǎ la întrecere pe cls. IIª.
Cls. III ,, ,, ,, ,, cls. Iª.
Rezultatul întrecerii va fi anunțat la finele lunii Aprilie de cǎtre consiliul şc. care va
urmării aceastǎ întrecere.1.
2.
3.
4.
5.

2. Programul serbării din ziua de 11 Aprilie 1948 va fi urmǎtorul:
Tov. Director Mujdaba Husein va vorbi despre „Rolul şc. în R.P.R.”
R.P.R. recitată de eleva Mueser cl. II.
Un soare nou răsare (poezie), recitată de elev. Sami cl. III.
Alunelul (joc național) cls. IV.
Anne Seughisi (iubire de mamǎ) poezie recitatǎ de elevul Ridvan cls. II.
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6.
Corabia cu robi (poezie) recitatǎ de elev. Genghis cl. IV.
7.
Trei virtuți (dialog) de elevii Genghis, Amit si Faiedin IV.
8.
Joc turcesc de cls IV.9.
Demerginiu oghidiu (voința feciorului) poezie recitatǎ de elevul Feizula
cls IV.10. Înfrǎțirea - poezie recitatǎ de elevul Tekin cls. III.11. Imnul Patrioților (cor) cls. IV.12. Biruința muncii poezie recitatǎ de eleva Rihan?? cl. IV.13. Joc românesc (moața) de cl. IV.
14. Saat poezie recitatǎ de eleva Senia III.
15. Cântecul muncii, poezie recitată de elevul Demirgean II.
16. MKtep Turkiusu /Tui Kiusu (cântec de şc.) cor cl. I.17. Bahar Gheldi, poezie recitată de elevul Gemaledin I.
18. Strânge pumnii pe unelte, poezie recitată de eleva Ghiulsen IV.
19. Dere, poezie recitatǎ de eleva Mukader cl. IV.
20. Joc românesc de cl II-III.
21. R.P.R. poezie recitată de eleva Şucran cl. I.
22. Ardeleanca, joc național cls.IV.23. Cinendi Eter, poezie recit. de eleva Fetiam cl. IV.
24. Cuvânt cǎtre fem. musulmane de tov. Ana Sălceanu.
Serbarea se va închide şi se va deschide cu „Internaționala”.Fondul ce va rezulta de la această serbare va fi înaintat „Sind. Înv.Cța.”Drept pentru care s’a încheiat p. p. verbal.
Director,
/ss/ Indescifrabil
Membrii
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 315/1948-1949, nenumerotat.

_____
Proces-verbal
Astǎzi 22 Mai 1948, am convocat consiliul şcolar, în şedința săptămânală cu
urmǎtoarea ordine de zi:
1.
Luarea cunoştinței şi rezolvarea corespondențelor din buletine.2.
Cooperativa şi fixarea denumirii cooperative şcolare şi diverse în legǎturi
cu bunul mers al şcoalei.În legătură cu prog. care s’a primit din partea Insp. Şcolar sub Nº 2599/948, cu privire
la comemorarea revoluției de 100 ani a anului 1848 am stabilit următoarele: Fie care înv. să
contribuie cu recitări şi coruri, potrivite evenimentului ce va fi sărbătorit în ziua de 13 Iunie 1948.Luând în discuție punctul II, am hotărât în unanimitate ca noua cooperativă şcolarǎ
sǎ se numeascǎ „Înfrățirea şcolarilor”, numire care va fi supusă adunǎrii generale a elevilor
societari. Cu aceastǎ ocazie am constatat cǎ s’a vărsat de către elevii înscrişi în cooperativă
suma de lei 1000 (una mie) lei.Am hotărât tot în acest consiliu şcolar în legǎturǎ cu bunul mers al şcoalei sǎ ne
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dublăm munca pentru ca pânǎ la finele anului şcolar, pentru a parcurge întreaga materie de
învățământ şi pentru a avea un procent mic de repetenți.Drept pentru care am încheiat aceasta.Director,
/ss/ Indescifrabil
Înv.
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară
Constanţa, dos.
315/1948-1949, nenumerotat.

_____
Proces-Verbal
Astǎzi 29 Mai 1948 am convocat consiliul şcolar având în discuție urmǎtoarea ordine
de zi:
I. Internaționala cântată de toți elevii şcoalei şi învățătorii respectivi. Apoi - Domnul
director a vorbit elevilor despre revoluția din 1848 relevând lupta clasei muncitoare pentru
dreptate şi egalitate în drepturi contra clasei burgheze care întrebuințau cele mai neomenoase
procedeie în exploatarea țăranilor şi muncitorilor Români. Atinge treptat felul cum s’a dus
lupta în toate țările în frunte cu marii luptǎtori din fiecare țarǎ. S’au recitat apoi poezii şi s’au
cântat coruri cu subiecte revoluționare.Dupǎ şedința orei Republicii s’a ținut şedința consiliului şcolar cu următoarele ordine
de zi 1)
Denumirea cooperativei şcolare.2)
Colectarea plantelor medicinale.3)
Închiderea anului şcolar.4)
Discutarea punctelor din Buletinul oficial Nº 25/V-a pentru a fi
executate.
1) În adunarea generală a elevilor acestei şcoli s’a hotărât ca
cooperativa acestei şcoli sǎ poarte numele de „Înfrățirea şcolarilor”.
2) Pe lângă cantitatea remarcabilă de plante medicinale care au fost
colectate s’a hotărât sǎ se mai colecteze şi alte plante ca: Flori de tei, izmǎ,
sunătoare.
3) În legǎturǎ cu închiderea cursurilor vom executa întocmai
ordinele date prin buletinul oficial.4) Luând cunoştință de toate punctele exprimate în buletinul oficial
am hotărât depăşirea în muncă.
Director,
/ss/ Indescifrabil
Învățători
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
/ss/ Indescifrabil
● Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale. Fond Şcoala cu limba de predare tătară Constanţa,
dos. 315/1948-1949, nenumerotat.
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NOI DOCUME NTE PRIVIND EMIGRAŢIA
TURCO-TĂT ARILOR DIN DOBROGEA
(sfârşitul sec. XIX - începutul sec. X X)

Delia-Roxana CORNEA
Abstract: The fact that Dobroudja was reintegrated to the motherland was the start of an era of
profound changes for the area between the Danube and the Black Sea prefacing the modernization of this
space and of the multiethnic population resident. Newly independent Romanian State has assumed the
obligation to respect religious freedom of all its subjects, among which the Turkish-Tatar population
represented a significant percentage in Dobroudja. Although the legal framework established by the new
Romanian administration favored the Muslim population from Dobroudja, in late 19 th century there has
been a massive migration of the ethnic Turks towards the Ottoman Empire, a phenomenon that has
continued with different intensities until the beginning of World War II. Present study aims to treat the
beginning of this phenomenon and the causes that led to mass migration of ethnic Muslims in Dobroudja as
they are reflected in the documents of the era and to highlight the Romanian administration policy of
protecting and supporting the Turkish-Tatar community integrated in the Romanian State.

Revenirea Dobrogei la patria mamă a reprezentat pentru spatiul dintre
Dunăre și Marea Neagră începutul unei epoci de profunde schimbări, schimbări ce
prefațau modernizarea acestui areal și a populației multietnice locuitoare. Trebuie
spus totuși, dintr-un început, că proaspătul stat independent român și-a luat
obligația de a respecta libertatea religioasă a tuturor supușilor săi, din rândul
cărora populația musulmană reprezenta în Dobrogea un procent însemnat. Acest
deziderat, ce necesita instaurarea și perfecționarea de către autoritățile române
centrale și locale a unui cadrul legal adecvat, a fost exprimat chiar de Regele Carol
I în Proclamaţia către locuitorii Dobrogei, dată la Brăila la 14 noiembrie 1878,
prilej cu care suveranul țării se adresa locuitorilor musulmani afirmând: " ...
Religiunea voastră, familia voastră, vor fi apărate deopotrivă ca și ale creștinilor.
Afacerile religiunii și ale familiei vor fi pentru voi încredințate apărării muftiilor și
judecătorilor aleși din neamul și legea voastră..."1.
Tot la 14 noiembrie 1914, prin Înaltul ordin de zi către ostașii români,
Regele Carol I inaugura o politică de apropiere față de locuitorii Dobrogei, indiferent
de etnia sau religia lor, atrăgând atenția asupra faptului că în Dobrogea, pe lângă
români sunt și alți locuitori de alt neam sau religiune, care sunt membri ai statului

Regele Carol I, Proclamaţiunea M.S. Regală către dobrogeni, în volumul aniversar - ***Dobrogea 18782008. Orizonturi deschise de mandatul european, coord. prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Editura Ex
Ponto, 2008, p. 790.
1
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român și care au drept la "protecțiunea, la dragostea noastră"2, recomandând
autorităților române să respecte religia, familia și moravurile populației musulmane.
Această concepție și-a găsit expresia în Legea pentru organizarea Dobrogei din 7
martie 1880 (cu modificările din 30 martie 1886), Articolul 15 prevăzând libertatea
absolută a conștiinței și a cultelor, întrucât celebrarea lor "nu aduce o atingere
ordinei publice sau bunelor moravuri"3. Această lege, care ilustra concepția modernă
a autorităților române cu privire la practicarea liberă a credințelor religioase, venea să
protejeze populația dobrogeană multietnică, din rândul căreia populația musulmană
reprezenta un procent însemnat, dacă ne raportăm la cifra oficială de 41.442 turcotătari în Dobrogea, consemnată în Statistica oficială încheiată de Ministerul de
Domenii, după recensământul general din ianuarie 1913.4
Situatia demografică a turco-tătarilor din Dobrogea a cunoscut în a doua
jumătate a sec. al XIX și începutul sec. al XX-lea semnificative modificări, ca urmare
a exodului acestei populații către ținuturile cuprinse în cadrul statului otoman și se
apreciază că numai în timpul conflictelor dintre 1789-1790 și 1800 ar fi existat circa
300 de mii de turco-tătari plecați din Penisula Balcanică în cadrul statului otoman.
Cu siguranță, o parte dintre aceștia au fost dislocati și dintre locuitorii musulmani
dobrogeni. Alte evenimente, precum anexarea Basarabiei în 1812 de către ruși sau
războiul Crimeei, au dislocat alte câteva mii de familii turco-tătare, refugiate în
Imperiul Otoman din calea războiului. Tabloul acestei situații demografice a fost
din nou modificat de un nou val de emigrări, de data aceasta emigranții provenind
din Dobrogea, numărul lor fiind estimat la circa 18-20.000 de persoane5.
Evoluția demografică a populației musulmane din Dobrogea a cunoscut un
perpetuu proces de mutații, o dinamică socială accentuată în cursul celei de-a doua
jumătăți a sec. al XIX-lea, în funcție de evenimentele istorice ce au marcat această
epocă. Se poate observa astfel, că la 1850, așa după cum nota Ion Ionescu de la Brad,
procentul de turco-tătari înregistrat în județul Tulcea era de circa 20% din populația
județului, iar pentru Constanța și Mangalia ar fi fost de 88%, observându-se astfel o
clară concentrare a etnicilor musulmani în sudul Dobrogei6. Un alt recensamant al
populației din Dobrogea, oferit de V. Teploff, consemna un procent de 23% din
populația județului Tulcea ca etnici musulmani, iar în județul Constanța procentul
era de circa 79%.

Proclamaţia către armata română, în Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Editura Ex
Ponto, Constanța, 1998, p. 345-346.
3 G.Ilioniu, Cultele în Dobrogea, *** Dobrogea: Cincizeci de ani de viaţă românească, Cultura Națională,
București, 1928, p. 621.
4 Datele statistice pe ani sunt pe larg expuse în lucrarea dl. Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană
din Dobrogea, Pagini de cultură și civilizaţie, Editura Ex Ponto, Constanța, 2011, p. 14. și următoarele.
5 Ethem Feyzi Gozaydin, Reașezarea și exodul Turcilor Crimeeni, Ed. Vakit, Istanbul, 1948, apud Ekrem
Menlibay, Situaţia demografică a tătarilor și turcilor din Dobrogea (jud. Constanţa și Tulcea) după 1878, în
volumul Originea tătarilor. Lucrările Simpozionului Internaţional, Ed. Kriterion, București, 1997, p. 313.
6 Ion Ionescu de la Brad, Excursion agricole dans la Plaine de la Dobrodjea, Imprimerie du Jurnal de
Constantinopole, 1850, p.81. În statistica dată de Ion Ionescu de la Brad, un total de 4800 familii turce
erau repartizate după cum urmează: Tulcea – 105; Isaccea - 183; Măcin – 501; Hârşova - 165; Baba 557; Constanța - 352; Mangalia – 405; Balcic – 620; Bazargic -1912, putându-se observa o puternică
concentrare a etnicilor turci în Dobrogea de sud.
2
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Odată cu războiul ruso-româno-turc situația demografică a Dobrogei a
suferit, așa cum am afirmat mai sus, semnificative modificări ca urmare a plecării
către Imperiul Otoman, în mod special către Anatolia, a unui număr însemnat de
etnici turco-tătari. Așa cum reliefa N. Ulkusal într-un studiu publicat la Ankara în
19667 - “exodul tătarilor și turcilor din Dobrogea spre ținuturile stăpânite de otomani
se amplifică după Tratatul de la Berlin din 1878 și a avut loc până în 1899 cu toată
intensitatea, numărul celor refugiați fiind apreciat la circa 90 de mii de suflete. În
acest răstimp, s-au golit circa 62 de sate din județul Constanța și circa 120 de sate
din județul Tulcea (182 sate în total)”, așa cum se aprecia în același studiu apărut la
Ankara8.
Statisticile întocmite până la izbucnirea celui de-al doilea război balcanic,
când situația demografică a Dobrogei cunoaște o nouă profundă transformare,
respectiv datele culese de-a lungul anilor 1890, 1900, 1903, 1911 și 1913, consemnau
un număr simțitor scăzut al populației turco-tătare din Dobrogea, în jurul cifrei de
40.000 de etnici turci. Valul de emigrări a continuat cu intensități diferite până la
jumatatea sec. al XX-lea (1946), fiind înregistrate mai multe etape de deplasare a
etnicilor musulmani din spațiul dobrogean, cu momente de vârf, precum anii 18991900, 1924, anii 1936-1939 sau în perioada 1945-1946, după instaurarea regimului
comunist în țară9.
Cât privește cauzele acestui amplu fenomen, ele au variat în timp, unele
studii formulând ideea că politica administrației române în Dobrogea ar fi
determinat pe foarte mulți etnici musulmani să-și caute condiții mai bune de trai în
interiorul Imperiului Otoman.
În fapt, cauzele au fost multiple și au variat în funcție de diferitele evenimente
care au avut un impact imediat la nivel local, și în funcție de o serie de factori
economici, sociali, politici etc., la nivel local, dar și național.
In acest sens, Mehmet Ali Ekrem aprecia că una dintre principalele cauze
care a generat începutul emigrării turco-tătarilor din Dobrogea a fost chiar izbucnirea
războiului ruso-româno-turc și abuzurile săvârșite în regiune de trupele rusești,
pentru susținerea acestei ipoteze fiind relevantă intervenția din octombrie 1878 a
unui "delegat al Turciei (care) exprima doleanțele populației musulmane din Dobrogea
și care îl rugase pe domnitorul Carol I să grăbească instalarea administrației
române în această provincie, pentru ca astfel turcii refugiați să se poată întoarce la
casele lor"10. Un alt document relevant în acest sens datează din 31 august 1879 și
este un raport al Prefectului de Tulcea, George M. Ghica, înaintat Ministrului de
Externe, care avea atașat un deviz al arhitectului orașului Tulcea, legat de restaurarea
M. Ülküsal, Dobrogea și turcii, Ankara, 1966, p. 25, apud Ekrem Menlibay, op.cit., p. 314.
Ibidem
9 Pentru o privire de ansamblu asupra emigrărilor din Dobrogea prin portul Constanța a se vedea C.
Cheramidoglu, Emigraţia prin Portul Constanţa în anii 1935-1946, în România de la Mare, an V, 1996, nr.
7, p. 31 dar și C. Cheramidoglu, op.cit., în ziarul Poliţia, nr. 499, 27 mai-2 iunie 2000, p. 7. În studiul
amintit, C. Cheramidoglu consemna că între anii 1935-1940 circa 30.000 de etnici musulmani din
Dobrogea (inclusiv din Dobrogea sudică) au emigrat în Turcia, în baza Decretului 2560 din 11
noiembrie 1936, ce sancționa convenția între România și Turcia privind reglementarea emigrării
populației turcești din țara noastră.
10 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Editura Kriterion, București, 1994 , p. 72-73.
7
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uneia dintre geamiile din oraş. În textul raportului se arată că stricăciunile geamiei
fuseseră pricinuite de armatele ruse de ocupație, iar prefectura solicita ministrului
de externe să intervină pe lângă autoritățile ruse compentente "spre a despăgubi
Geamia de stricăciunile cauzate prin ocuparea ei cu proviziunile armatei"11.
În momentul alipirii Dobrogei la Vechiul Regat, tabloul economic și social al
provinciei era sumbru, multe familii turco-tătare refugiate în timpul războiului
așteptând instalarea autorităților române pentru a se putea întoarce la casele lor. În
acest sens, primul prefect român al Constanței*, Remus Opreanu, trimitea o
telegramă la Ministerul de Interne (datată 11 decembrie 1878) în care aducea la
informare că a dispus "înapoierea către proprietari, pe cale administrativă, a
caselor și locuințelor ocupate de străini, fără nici un titlu". În altă telegramă a lui
Remus Opreanu se afirma că locuitorii bulgari din Dobrogea au intrat și s-au
instalat abuziv în casele turcilor și că turcii, începând a se întoarce la casele lor și
găsindu-și proprietățile în stăpânirea bulgarilor, cereau ajutorul autorităților
române pentru a intra în casele lor.12
Atitudinea plină de înțelegere față de situația populației turce greu lovită de
război s-a manifestat, însă, nu numai la nivel local, ci și la cel mai înalt nivel al
administrației de stat, fapt evidențiat și de hotărârea Consiliului de Miniștrii din 21
decembrie 1878, ce dispunea restituirea proprietăților părăsite din Dobrogea către
familiile turcești ce fugiseră din calea războiului. Cu această ocazie s-au luat
măsuri care au urmărit să stopeze fenomenul de emigrare al etnicilor turci și să
încurajeze reîntoarcerea acestora la vechile lor vetre:
- Toate proprietățile părăsite pe timpul războiului se restituiau proprietarilor
de drept care făceau dovada că le-au posedat înaintea războiului;
- După inventarierea proprietăților părăsite, acestea au fost încredințate
comunelor și satelor până la revendicarea lor de către proprietari, data limită
a acestor revendicări fiind fixată la 1 ianuarie 1880.13
Măsurile luate de autoritățile române în implementarea noii legislații și, în
mod deosebit, Legea pentru reglementarea proprietății rurale dobrogene, au schimbat
însă tabloul social în mediul rural dobrogean. Astfel, politica de scoatere la vânzare
a moșiilor statului din Dobrogea în loturi mari a restrâns mult suprafața terenului
de pășunat, fapt ce a afectat, în mod direct, principala ocupație a populației turcotătare din regiune - creșterea animalelor, a hergheliilor de cai și a turmelor de oi14.
Sesizând amploarea fenomenului de emigrare a turco-tătarilor din Dobrogea,
AMAE, Fond 71/ Constantinopol, Problema 16, Şcoli și biserici străine în România, Cap. II Moschei, f. nr.
Remus Opreanu a fost numit la 10 noiembrie 1878 prefect al Constanței, unde se instalează la 22
noiembrie 1878, iar la 23 noiembrie același an primește și administrația județului Constanța. La 10
mai 1881 este numit prefect și pentru Tulcea, devenind astfel administratorul provinciei Dobrogea
până în septembrie 1883, când demisionează și se retrage la București. Primului prefect român al
Constanței i se datorează participarea la redactarea și punerea în aplicare a legii privind organizarea
Dobrogei, vezi mai multe Petru Vulcan, Albumul Naţional al Dobrogei: 1866-1877-1906, Tipografia
Regală, București, 1906, p. 20.
12 Mehmet Ali Ekrem, op.cit. p. 74.
13 Ibidem.
14 Maria Magiru, Dobrogea. Studiu etnografic, vol. III, Turcii și tătarii, Editura Ex Ponto, Constanța,
2008, p. 24.
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autoritățile române l-au însărcinat pe S. Zefechide, inginer hotarnic și diriginte al
administrației, să cerceteze această chestiune. În raportul pe care acesta l-a întocmit
asupra acestui fenomen, ing. S. Zefechide considera ca principală cauză "obișnuința
locuitorilor turco-tătari la viața nomadă", o altă cauză fiind "propaganda străină și
recrutația "15.
După Ali Ekrem Mehmet cauzele economice au avut o deosebită însemnătate
în hotărârea multor etnici musulmani de a-și căuta o situație mai bună în Imperiu.
Astfel, amintitul specialist aprecia că reglementarea proprietății funciare, parcelarea
și vânzarea pământurilor către populație (mai cu seamă către noii coloniști, românii)
au redus drastic spațiul de pășunat, fapt ce a afectat direct populația musulmană,
care s-a adaptat mai greu noii situații create în agricultură16.
O altă cauză care a generat plecarea în număr mare a musulmanilor din
Dobrogea ar fi fost reprezentată, în opinia aceluiași specialist, de corupția funcționarilor
locali, fiind vorba în mod special de abuzurile notarilor comunali, abuzuri săvârșite
nu numai asupra populației turco-tătare, ci asupra tuturor locuitorilor dobrogeni.
Această situație își găsește parțial confirmarea în realitățile epocii consemnate de
actele oficiale, așa cum este un Raport al prefectului judetului Constanța, în care
acesta se plângea de comportamentul notarilor care, cu puține excepții, erau
persoane lipsite de conștiință, fără nici un fel de educație morală și fără conștiința
datoriei, și care nu transpuneau în practică prevederile articolului 75 din legea
organică a Dobrogei. Pentru asigurarea liniștii și a bunăstării populației de aici,
prefectul solicita ca cel puțin în comunele musulmane care au venituri mici acești
funcționari "să fie plătiți de către stat"17, fapt ce ar fi permis astfel un control mai
mare al statului român și o reducere a corupției și venalității acestor notari.
O altă cauză a fost puternica propagandă ce s-a desfășurat în sânul comunităților
musulmane din Dobrogea de către emisarii turci, care încercau să determine
populația coreligionară să emigreze în Imperiu. O situație similară s-a înregistrat
după alipirea Cadrilaterului la statul român, când autoritățile turce, sesizate de
greaua situație a populației musulmane din Romania și Bulgaria, au încurajat emigrarea
turcilor în Imperiu "întrucât în Anatolia sunt disponibile terenuri întinse, în urma
plecării armenilor și grecilor", astfel încât "guvernul a dispus ca toți emigranții
turci din cele două țări să fie împroprietăriți acolo"18 . Tot la acest capitol trebuie
inclusă şi propaganda dusă de presa de limba turcă în vederea emigrării turcilor.
Alți factori care au generat fenomenul de emigrare în masă a etnicilor
musulmani din Dobrogea, dar de o mai mică importanță, au fost fie legăturile
familiale cu rudele aflate în Anatolia (cazuri nu foarte dese, totuși), fie situația
materială precară a multor familii turco-tătare, cauzată de vânzarea pământului pe
sume foarte mici de bani, fie ca urmare a anilor de secetă 1899-1900.

Mehmet Ali Ekrem, op.cit., p. 87-88.
Ibidem.
17 Ibidem, p. 88-90.
18 M. Roman, Studiu asupra populaţiei turcești din Dobrogea și sudul Basarabiei, în An.e Dobr., an XVII,
1936, p. 101. Trebuie menționat că realitățile la care face referire autorul sunt specifice anilor 19221930, putându-se face totuşi unele analogii cu situația de la sfârşitului sec. al XIX-lea; Maria Magiru,
op.cit., p. 24.
15
16
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Deși presa turcă arăta acuzator către guvernanții români, a căror administrație
ar fi pricinuit etnicilor musulmani o împovărare financiară în plus față de alte etnii,
un Raport redactat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe la 13/26 feb. 1901 și
înaintat ministrului de atunci, Alexandru Marghiloman, consemna următoarele
"Am onoarea a vă supune la cunoștință că informațiunea publicată în ziarul turc
Servet relativ la cauzele emigrării musulmanilor din Dobrogea este cu desăvârșire
lipsită de adevăr. Toți musulmanii precum și celelalte naționalități plătesc aceleași
contribuțiuni ca și românii"19. În anexă era atașat un alt Raport (datat 12 ianuarie
1901), întocmit de această dată de prefectul de Tulcea, Nicolae Rosetti-Bălănescu,
care făcea o trecere în revistă a dărilor ce erau plătite de locuitorii musulmani din
Dobrogea și care nu difereau cu nimic de taxele plătite de restul populațiunii:
"După cum se vede, atât contribuțiunile fixate cât și prețul și chiriile pământurilor
fiind cu totul ușoare, cum nu sunt pe nicăieri, nu poate fi adevărat că emigrarea
musulmanilor să fie provocată de plata dărilor; de altfel nici perceptorii nu-i
puteau asuprii de orice, nu pot percepe decât suma înscrisă". În același Raport se
identifica pe mai departe cauza generală a acestei emigrări în masă - situația
financiară grea în care se afla populația musulmană din Dobrogea, agravată, după
spusele prefectului de Tulcea, Nicolae Rosetti-Bălănescu, de seceta prelungită din
anii 1899-1901 și nicidecum de abuzurile sau greaua fiscalitate a administrației
române, până la acea dată nefiind înregistată "nici o plângere a musulmanilor
relativă la dări împovărâtoare din partea perceptorilor"20.
In mod firesc, poate cel mai bine ilustrază situația populației musulmane
chiar un document de epocă - este vorba de o scrisoare a unui ofițer român de
origine turcă, Ismail Sabri Bey, trimisă și publicată într-un ziar din Imperiu, Ikdam
(Perseveranţa), la 24 decembrie 190821.
În scrisoare, sublocotentul din Regimenul Regal al 4-lea din București deplângea
împuținarea numărului coreligionarilor săi care erau "căzuți pe a treia treaptă (ca și
număr și organizare)", care se datora "ignoranței și fanatismului", pe când "celelalte
populații se află pe cale de creștere".
Cauza decăderii importanței populației turcești, așa cum apare ea reflectată
în gândirea tânărului ofițer musulman, este sărăcirea populației turce - vinderea
pământurilor cu sume foarte mici, de 100-200 de piaștrii, "terenuri care astăzi - se
arată în document - se vând cu nu mai puțin de 1500 de piaștrii. Tot în amintitul
document se arată: "În Dobrogea sunt un fel de oameni cari se pregătesc de
emigrare și apoi o amână pentru anul viitor, dar nu îngrijesc de pământurile lor în
acel an. Devin din ce în ce mai săraci. Finalmente, ies din țară în stare de cerșetori
prăpădiți."22
O altă cauză considerată la baza acestei situații pare să fi fost ignoranța și
starea de slabă pregătire a tinerilor musulmani. Lipsa unei pregătirii adecvate,
A.M.A.E, Fond 71/Constantinopol, vol. 419, Emigrări ale musulmanilor din Dobrogea (1880-1909), f. nr.
A.M.A.E., Fond 71/ Constantinopol, vol. 419, Emigrări ale musulmanilor din Dobrogea (1880-1909),
Copie după raportul Prefectului de Tulcea, nr. 220 din 12 ianuarie 1901 adresat Ministrului de
Interne Constantin Olănescu.
21 A.M.A.E., Fond 71/Constantinopol, vol . 419. dosar Situaţia populaţiei musulmane din Dobrogea
(1883-1909), f. nr.
22 Ibidem.
19
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necesară noilor timpuri, nu le permitea tinerilor musulmanilor să ocupe diferite
funcții în administrația locală, iar cea mai mare parte a populației musulmane
continua să practice aceleași ocupații și meserii învățate din străbuni și care nu-și
mai găseau o trebuință în realitățile vieții decât într-o mică măsură. Deplângând
lipsa de educație și ignoranța din rândul coreligionarilor săi, care îi împiedica să se
implice în conducerea locală a Dobrogei, tânărul ofițer musulman nota cu
amărăciune: "Cât pentru mine, eu când am eșit din școala militară română, ca cel
d'antâiu ofițer, n'am căutat să mă duc în Dobrogea cu scopul de a face și pe alții să
mă urmeze. Am rămas în regimentul de călărași din București. Am îndemnat și pe
mai mulți ca să studieze ca și mine . Dar n'am avut nici un efect. Când cineva vede
aceste lucruri, nu plânge? (...) Noi nu ne deprindem cu alt nimic decât cu vechile
noastre meserii. N'avem nici un tânăr care să fi studiat dreptul în România și care
să fie angajat pentru procesele noastre. Pe câtă vreme, dacă noi am fi studiat în
școlile românești, puteam avea astăzi procurori și prefecți printre funcționarii
Guvernului. Dar pe cine vreți ca Guvernul să ia de braț și să pună în posturi? Pe
plugari? Sau pe vânzătorii de vechituri?"23
Situația financiară și culturală precară a populației turco-tătară din Dobrogea
de la începutul sec. XX era văzută și ca o consecință a decăderii morale a elitei
conducătoare, care - în viziunea ofițerului musulman - în loc să acționeze pentru
propășirea propriului neam, se ținea deoparte de problemele ce frământau comunitățile
musulmane din acest areal: "Notabilii populațiunii musulmane din România nici nar putea oare să se strângă la un loc și să pregătească mijloacele pentru propășirea
noastră? N-ar putea oare să îndemne pe musulmanii noștrii? De ce nu o fac? Pe
când celelalte naționalități cari trăiesc în Dobrogea alături de noi au cluburi, școale
și diferite mijloace de instruire, ai noștrii nici că au auzit de numele unor asemenea
lucruri. Noi avem numai mizerabile cafenele, niște locuri de trândăvie în care se
petrece nepăsător timpul. (...) Muftii noștrii din nenorocire șed în colțurile cafenelelor
și așteaptă intrarea lunei următoare, măsurând zilele pentru încasarea lefei. Nici că
se sinchisesc de unele fapte care se petrec contrar religiei". În viziunea tânărului
ofițer musulman, lipsa de educație și lipsa de implicare a autorităților conducătoare
musulmane reprezentau alți factori care, chiar dacă nu generau emigrația
coreligionarilor lor, contribuiau la accentuarea acestei situații.
O altă cauză a emigrării turco-tătarilor asupra căreia istoriografia specifică
acestei problematici a insistat în repetate rânduri a fost obligativitatea impusă de
autoritățile române tinerilor musulmani de a efectua serviciul militar. Privitor la
acest fapt autorul scrisorii-document consemna: "Musulmanii când fac serviciul
militar, poartă fes. Chiar am auzit din gura multor fii din aristocrația română,
plângându-se <<De ce n'avem și noi fes pe capul nostru, căci astfel considerațiunea
noastră ar fi cu mult mai mare>> (...) De 30 de ani încoace Românii ne au rugat
fierbinte, ca să ne facem oameni, dar noi am respins. Au vrut să scoată ofițeri
dintre musulmani, dar dintr'o populațiune de mii de suflete, n'au putut găsi decât
numai 3 inși." Deși li se asigura respectarea tuturor prescripțiilor religioase în
timpul efectuării serviciului militar, totuși, cei mai mulți tineri musulmani încercau
să se sustragă acestui stagiu, deși efectuarea pregătirii militare era și un bun preilej
.

23 Ibidem
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de a învăța limba română.
În final, tânărul ofițer musulman nota cu amărăciune: "Sunt sigur că aceste
vorbe vor supăra pe mulți domni, dar nu trebuiește supărare în fața adevărului. În
loc de a ne supăra, să ne îndreptăm, să ne silim a scăpa de mizerie și de micimea de
suflete"24.
Îngrijorat de emigrarea în masă a etnicilor musulmani, statul român a încercat
să ia măsuri legislative și financiare de stopare a acestui fenomen, măsuri care nu
și-au atins scopul decât într-o foarte mică măsură, așa după cum avea să constate
omul politic C. Pariano*: "luând în stăpânire Dobrogea, autoritățile române le-au
întins brațele și le-au făcut tot felul de înlesniri; cu toate acestea ei preferă mizeria
pe pământul drept credincioșilor asupra căruia domnește Sultanul și religia lui
Mohamed, decât îmbelșugarea sub stăpânire creștinească."25
Credem că în lumina surselor documentare prezentate mai sus privitoare la
amplul fenomen de emigrare a turco-tătarilor din Dobrogea, la finalul sec. al XIXlea și începutul sec. al XX-lea, putem desprinde câteva concluzii. Emigrarea
musulmanilor din Dobrogea română și-a avut începuturile în perioada grea a
războiului ruso-româno-turc de la 1877-1878, când abuzurile săvârșite de armatele
rusești au produs, desigur, multe neajunsuri și pierderi comunităților locale.
Totuși, renașterea demografică a ținutului dobrogean, precum și transformările
care au avut loc la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. XX, impuse de Legea de
organizare a Dobrogei (1880) și Legea agrară (1882), au favorizat întoarcerea unui
număr de refugiați musulmani, care în noul cadru juridic au devenit interesați de
proprietățile pe care le deținuseră în Dobrogea.26 Deși o parte din familiile refugiate
din calea războiului s-au reîntors pe vechile lor vetre, totuși, părăsirea Dobrogei de
etnicii turco-tătari a continuat, cu intensități diferite de-a lungul timpului, până la
jumătatea secolului XX.
Cât privește cauzele care au generat acest proces de afluire a etnicilor musulmani
din Dobrogea, pentru perioada de început a acestui amplu fenomen, putem
distinge o serie de factori, care au contribuit la crearea acestei situații demografice:
starea materială precară a comunităților musulmane, accentuată de perioadele de
secetă, care sărăceau și mai mult populația locală; abuzurile izolate ale diverșilor
funcționari ai administrației române, cel puțin în perioada de început; propaganda
făcută de statul turc prin care se urmărea popularea vastelor zone din Anatolia cu
familii musulmane venite din Dobrogea; incapacitatea multor comunități musulmane
locale de a se adapta noilor realități politice și sociale impuse de trecerea Dobrogei
la statul român. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere și dorința firească a
multor etnici turci de revenire într-un spațiu cultural originar, asimilat în mentalul
colectiv cu teritoriul asupra căruia se exercita autoritatea politică a statului otoman.
Ibidem.
Constantin Pariano a fost membru al comisiei instituite pentru acordarea drepturilor politice
locuitorilor din Dobrogea, calitate în care a redactat un memoriu amănunțit asupra situației generale
a Dobrogei, fapt ce ne determină să presupunem că era un foarte bun cunoscător al realităților
sociale și politice locale din acea epocă.
25 Enache Tușa, Imaginar politic și identităţi colective în Dobrogea, Editura Institutului de Științe Politice
și Relații Internaționale, București, 2011, p. 263.
26 Ibidem, p. 264.
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FROM THE DOCUMENTS OF DR. IBRAHIM THEMO,
THE LEADER OF THE “YOUNG TURKS” OF DOBRUDJA

Lavinia GHEORGHE, Hasim KOÇ
Abstract: Ibrahim Themo, originally from Albania, was one of the founders of the “Young Turks”
and has been a refugee in Romania. He was the organizer of the Committee of Union and Progress and an
ophthalmologist, in which field he conducted most of his activity in Dobrudja region. He left behind his
important collection of documents, periodicals, books and photographs that are concerning both his private
and revolutionary life, and political and cultural aspects of the relations between Turks, Romanians and
Muslims in Dobrudja. This important collection, donated by his son Dr. Naim Themo, most probably
unique in Romania, has been staying in the Museum of National History and Archaeology Constanta and
is the subject of the present paper.
Dr. Ibrahim Themo fund includes documents in Ottoman, Turkish, Romanian, French, English and
German languages, which allow us, the authors, to collaborate for bringing into attention of the researchers
these novel and valuable sources for the history of three populations: Albanian, Turkish and Romanian.

Ibrahim Ethem - Ibrahim Themo’s real name - was born in March 1865 in
Struga, Southern Macedonia, in an Albanian family and came from Mati, Albania1.
He attended primary school and two years of secondary school in his hometown
and then Military School of Medicine in Istanbul, where he made contact with the
political writings against the government of Sultan Abdul Hamid II2. He graduated
from the Faculty of Military Medicine "Gulhane" in Istanbul. Ever since his early
college years, he was characterized by the revolutionary activity against the regime,
and so, as one of the founders of the revolutionary Society of "Young Turks".
He graduated in 1892 and worked in Istanbul Haydarpaşa Hospital. Ibrahim
Ethem founded the organization "Union and Progress" along with friends and
colleagues: Ishak Sukûti, Mehmed Reşad and Abdullah Cevdet. He has been
arrested four times because of the thoughts and activities against the regime.
Being pursued by the Ottoman authorities in 1895, Ibrahim Ethem had to
flee to Romania, to the town of Constanta, where many Muslims lived. He equated
his medical degree, obtained the right to practice in Romania3 and obtained also
Romanian citizenship.4 He settled down as a doctor in Medgidia. Simultaneously,
Agi-Amet Gemal, Dicţionarul personalităţilor turco-tătare din România, Ed. Metafora, Constanța, 1999,
p. 304.
2 Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța, Depozitul de Istorie Medie-ModernăContemporană, fond Ibrahim Themo (în continuare, MINAC, fond Themo), inv. 6338.
3 Ibrahim Themo, Ittihat Ve Terakki, Medgidia, 1939.
4 Jeran Unver Nasrattinoglu, Ibrahim Themo şi Atatürk, în „Istoria comunității albaneze din România”,
1
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he continued to work within the organization "Young Turks", where, together with
Şefic-bey - a known fighter of the movement named consul of the Ottoman Empire
in Giurgiu - organized the movement "Young Turks".5 He published there Hareket
brochure (Movement) - which was spread all over Turkey - and the periodical
"Sada-yi Millet" (Voice of the Nation).6
Between 1896-1897, together with Lieutenant-Colonel in the Turkish Navy,
Ali Riza Kırımzade - a political refugee in Romania - and the Mayor of the city of
Medgidia, Kemal Ahmet Hagi, Themo established many subsidiaries for the
movement in Dobrudja and Bulgaria. Not only immigrants from Turkey, but also
leaders of the local population, intellectuals and priests have been part of this
political opposition.7 Themo's work took place on two levels: one legal and one
illegal. From the first perspective, Themo and his friends founded Turkish
language schools in rural Dobrudja, urged people to send their children to schools
and campaigned for women's emancipation. On the illegal level, they continued
their political activity, disseminating publications brought from abroad, having
conferences and bringing new members into the organization.
In 1902, Themo resigned from the hospital in Medgidia and left for a year in
Paris in order to deepen the practice of medicine, but also to make contact here
with other members of the "Young Turks".8 Here he attended the first congress of
Ottoman Liberals, where he has played an important role.
Back in Romania, in 1903, Dr. Ibrahim Themo was assigned to the hospital at
Hârşova. In the same year, he is transferred to Constanta, where, besides his medical
activities, he founded, together with Turkish Committee, "a Turkish secondary school
for the education of young people."9 He was elected vice president of the Muslim
community10 and one of the organizers of the Albanian society "Beshkimi" ("Union")
in 1906.11 Two years later, he was already enrolled in political life, taking part in a
meeting of the Conservative Democratic Party of the reformist Tache Ionescu.12
The victory of “Young Turks” in 1908 in the Ottoman Empire intensified
İbrahim Themo’s activities, who was recognized and honoured by the Muslims in
Dobrudja as one who contributed to this victory.13 In 1909, İbrahim Themo left
Dobrudja and went to Istanbul, and after that, to Struga, his hometown, in Macedonia.
He was proposed to be candidate in the Turkish Parliament. But he refused the
highest dignity in the new government and accepted the post of the Chief Sanitary

vol. 1, Buc., 2002, p. 156. This article appeared first in „Anuarul Albanezul 40. Supliment al revistei
„Albanezul”, 1995, p. 24-27.
5 Tasin Gemil, Asociaţia din România a „Junilor turci”, în AIIAI, Iaşi, VII, 1970, p. 173- 195; MINAC,
fond Themo, inv. 6338.
6 Jeran Unver Nasrattinoglu, op. cit., p. 24-27; Agi-Amet Gemal, op, cit., p. 305-306.
7 Ibrahim Themo, op. cit.; Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Bucureşti, 1994, p. 139-140;
8 MINAC, fond Themo, inv. 6338.
9 Ibrahim Themo, op. cit., 1939.
10 MINAC, fond Themo, inv. 6338.
11 Gelcu Maksutovici, Istoria comunităţii albaneze din România, Ed. Kriterion, Buc., 1992, p. 55.
12 Stoica Lascu, Crearea şi activitatea organizaţiilor judeţene Constanţa ale partidelor politice (1908- 1916), în
„Comunicări de istorie a Dobrogei”, 2, 1983, p. 187.
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Inspectorate of the city and then director of the Institute of Charity.
Since the new government did not keep the line that was originally proposed
and which was largely drawn by Themo, he resigned and, in 1909, established the
Ottoman Democratic Party, with a program of Recovery of Turkey, acting in
opposition to the Young Turks, with a rapid expansion. Thus, Themo represented a
threat so that his former comrades of ideas attempted to assassinate him. Disgusted
with this "war", he returned to Constanta, in January 1911, where he gets his old job
back.14
Ibrahim Themo participated in the Balkan War, the campaign of 1912, sent
by the Romanian state as the head of a medical team in Istanbul. He was sent again
with the same qualification in 1914 in Albania.15
In World War I, Major Ibrahim Themo was mobilized in Moldova, where the
population faced typhus. After the war, he returned to Medgidia, where he
resumed work at the hospital.16 He was totally engaged in Romanian political and
sanitarian life.
Themo attended the Paris Peace Conference as part of the Albanian delegation,
seeking a correct marking of borders.17
In 1920, he was elected senator in the Romanian Parliament from the list of
the People's Party.18 In 1928, we see Ibrahim Themo as a member of the "urban
village Medgidia"19 and, six years later, as a member of the County Committee of
the People's Party, president of the Medgidia branch.20
I do not want to dwell for long on his many achievements in Romanian and
Muslim education, but I want to briefly recall his most important works: The Leader
of Conversation in Romanian and Turkish, two volumes of the Turkish-Romanian
Dictionary (1915), Why I love Atatürk? - in Turkish - (1937), medical books and
religious books. But the most important one is his autobiography, written in
Turkish, My Memories about the Establishment of Union and Progress Association and
about my Services to Serve the Motherland and National Revolution, Medgidia, 1939.21
Ibrahim Themo died in 1945 and was buried modest as he wanted, in a
"coffin lined with zinc tin and wrapped in the flag of my adoptive country" in the Muslim
cemetery in Medgidia.
As far as we know, there is no Ibrahim Themo fund in Romanian archives.
No doubt there could be a collection of documents from the personal photos and
memories of the Turks and tatars from Dobruja who knew him and his family.22
Fortunately, his son, Dr. Naim Themo, donated to Museum of National History
Ibrahim Themo, op. cit.
MINAC, fond Themo, inv. 6338; Ibrahim Themo, op. cit.
16 Ibrahim Themo, op. cit.
17 MINAC, fond Themo, inv. 6338.
18 Jeran Unver Nasrattinoglu, op. cit., p. 157.
19 Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, op. cit., Constanța, 1996, p. 191.
20 Ibrahim Themo, op. cit., 1939.
21 Gelcu Sefedin Maksutovici, op. cit., p. 335- 336.
22 As a manifestation of this idea, the photo exhibition Pictures from the Past Dobrogea, which opened
at the Museum of National History and Archaeology on 23rd of May 2013, can be visited.
14
15

275

L a v i ni a G he o r g he, H a s im Ko ç

and Archaeology what he had left of his father, so that could be a nice "FUND DR.
IBRAHIM THEMO".
Basically, it contains documents, books, brochures, many newspapers and
magazines. They are written in Ottoman, Turkish, Romanian, French, English,
German and Albanian; and, above all, an impressive collection of photographs,
with related dedications. All of these show that Ibrahim Themo was connected to
events in the Balkans, in Europe and around the world.
In terms of time, we see that the documents in the fund are dated between
1897-1939.
An important part of this fund consists of documents. Among these, an
address of the Society "Sons of Homeland Defenders" in 1932 that notifies Dr.
Ibrahim Themo that the members of the society have appointed him as a member
of Steering Committee to raise funds to build a 'Monument of Heroes "in Medgidia.
Other documents concern infrastructure in the 1897 Dobrudja and Financial
situation of the church trustees houses of urban and rural municipalities in Constanta
County, resulting from the accounts of 1896/1897.
In this category, the most important document is the book of memoires about
the work and life of Dr. Ibrahim Themo, of 74 pages, which was authored by his
brother-in-law, Ahmet Mencşi.
We also see a Romanian coloured map that includes Cadrilater.
Another category of the Fund Dr. Ibrahim Themo represents periodicals newspapers and magazines - in Romanian and French languages.
There are some important periodicals presenting and coordinating the
"Young Turks" movement: "Bora/Blizzard", director and owner: Irfan Feuzi, from
May 1938; "Mechveret. Organe de la Jeune Turquie. Supliment"- the journal has as
director “his companion battle” Ahmet Riza, we have the issue of April 5. 1902;
“Arafate. Revue islamite mensuelle"- a number from 1905; "Bulletin de La Societe
Endjouman Terekki-Islam (progress de L Islam)"- its first issue in 1913.
Fund includes regular periodicals from Balkan Peninsula, supporting
Themo's program, which demonstrates, once again, that he was connected to all
the events in the Balkans, particularly to those in Turkey: "La Macedonie. Organe
de revendications legales pour tous le macedoniens"- one issue from 1905; "L
Europeen. Courier international hebdomadaire"- an issue from 1904; "Le Courrier
europeen"- 2 issues from 1908; "L Italia all estero. Rivista di politica estera e
coloniale"- an issue from 1908; "Revue de la paix"- an issue from 1908; an excerpt
from the Albanian Cultural Journal "Fjala"/ Speech from May 1973, containing the
article of Ali Vishko, On Dr. İbrahim Themo’s activities.
We mention also Romanian magazines: "Pontice" Constanta - its very first
issue from 1939; “Romania from the Black Sea. Political-economic-literary Dobrudjan
organ" - an issue from 1935, which contains an article about Dr. Ibrahim Themo, at
the age of 70 years; the first two numbers of "Dobrudjan Muslims Magazine";
"Balkan Peninsula" - numbers of 1925 - 1929; "The Romanian from Pind. National
organ of Romanians from the right bank of the Danube"- an issue of 1904; "Future
Romania - Political and Literary Magazine"- a number from 1912. Among the
newspapers: "Star of Constanta. Weekly Romanian Newspaper"- a number from 1902.
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Books and brochures written in Romanian and French concern:
Romania: In terms of political life, brochures and books mainly concern the
People's Party, of which General Averescu was a member; Romanian legislation,
World War I. Also, some brochures and books refer to Macedo-Romanian Cultural
Society - in Romanian and French languages and World War I.
A special “chapter” regards Dobrudja. We mention from Dr. I. Themo’s Fund
brochures written in Romanian or French: analysis of the Law on the organization
of New Dobrudja from 1923, according to the lawyer Teodor Toşef; Constitution of
1947; brochures against liberals; a memoir of the Moldovan Agricultural Unions;
another memoir of the Chamber of Commerce and Industry of Bucharest;
Resolution de la Premiere Assemblee Nationale Regionale de la Dobroudja, from Babadag
in 1918; Resolution du Congres des Representants des villes de la Dobroudja 17 December
1917, at Babadag; bilingual Romanian / Turkish brochure: Yazâlâ-Sultan Mausoleum
of Ak-Teke village, county Kaliakra, Bazargic, 1939, in today’s Bulgaria.
Because of his profession, Ibrahim Themo gathered brochures on medical
service. We mention: Doctors Yearbook in Romania in December 10th 1898; Constanta
Medical Association Regulation 1903; Report on the work of the XIIth International
Congress of Hygiene and Demography held in Brussels in September 1903 presented to
Romanian Minister of Internal Affairs by Prof. Dr. N. Manolescu 1904; N. Sadoveanu,
G. Bârzănescu, Report on the community hospital services in 1905. On the front page
there is a dedication of the authors for Dr. I. Themo; National Red Cross Society of
Romania, Report of the sub-committee steering on 1915-1916.
Also, as a proof of his concerns for education, we find this volume signed by
D. Cosmulei, G.A. Papahagi, Practical method for Turkish language written in Romanian
for the use of primary schools and for private persons, which was printed at Monastir.
In French, we find brochures related to the participation of Serbs, Croats and
Slovenes in World War I; Balkan wars etc.
As was very natural for our fighter for the rights of the Turkish people, we
find brochures and books on the situation in Turkey, works written in French,
published in Paris: D. I. Lotfi, L etat politique de la Turquie et le Parti Liberal, 1903; Les
Turcs et les revendications grecques, 1919.
Dr. Ibrahim Themo Fund contains two books written by Themo. First one is
of great importance for Romanian education in Turkish: Romanian-Turkish Primer,
published in 1910 and features the image of King Carol I of Romania on its first
page. The second one is the story of his life, written in Turkish, at the urging and
with the help of his brother in law, Ahmed Mencşi, Ittihad ve Terakki / Union and
Progress /. Cemiyetinin teşekkűlű vataniye ve ve inkilâbi milliye hatiratim Dair, Medgidia,
1939, 303 p.
Documents in Ottoman Turkish Languages:
In the previous part of our article, we focused mainly on the part of Ibrahim
Themo Fund in Romanian and Western languages, from which, I want now to shift
on the Ottoman-Turkish part of the same fund. This includes not only the books or
written materials in Ottoman Turkish language, but also books written in other
Western languages - mostly in French - by the Ottoman authors about the situation
of Ottoman Empire at that time.
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We have a number of different variation of sources which reflect us the
colourful and multiple aspects of Themo’s interests and his intellectual life. Let me
give a brief summary of the Fund of our opposition leader:
a) Books in Ottoman languages;
b) Journals and periodicals in Ottoman languages;
c) Photos and pictures from his entourage, most commonly from his friends at
the opposition movement with some notices or dedicational notes in the
back side of the photographs;
d) Letters.
To begin with the books in Ottoman languages we can classify them into
two sections:
i) books written by him;
ii) books he had read.
The books that we can currently see in this fund present Themo as a very
important intellectual of his time, following all the developments relevant to his
oppositional activities around the world.
We can see two copies of Savt-ı Elifba to teach Turkish language in the
Romanian Primary Schools and co-authored by Themo and Popescu Chokanel.
This book was printed in 1915 in Medgidia at Işık Printing House. We see on the
back cover the photo of King Ferdinand.
If we roll up further among the books, we come across fragments from a
grammar book in Romanian-Turkish language, and the History of Ottoman
Empire. Apart from these fragments, we see Themo as highly interested with the
Cretan affairs. His fond includes a booklet composed by Mehmed Âsıf, Girîd Ne
Oluyor? (What Does Take Place in Creta?). This booklet is composed of 15 pages
and apart from this, we see another report in French about the Cretan affair dated
on 24th of May 1896, written by Cretan Muslims.
A merely brief outlook on the fond reflects Themo as a careful intellectual
and politician of his time. Thus, it is very normal to come across with some books
written in French on any issue relevant to Ottoman Empire, some - hutbe - sermon
books in Balkan languages, some books related to the Muslim community in
Dobrudja and/or some regulations for the oppositional movement. Those are not
big surprises but very normal issues for an intellectual at the end of the Ottoman
Empire. What makes this fond extraordinary is its feature as a mirror for the
wideness of his intellectual scope. We can find some written materials in form of
book, booklet, report, brochure not only in Ottoman Turkish, or Romanian
languages, but French, Bulgarian, Greek, or Karamanli languages are easily to be
seen. He has also some books related to his job, as a doctor. Apart from those, we
see books related to religious sciences, as exegesis, logic, or hadith, both in Ottoman
or Arabic languages.
Journals in Ottoman languages
İbrahim Themo had used every opportunity in order to spread his ideas and
to gain support for his movement/ideology. Therefore, we see him actively in
publication of periodicals as well as he has been receiving a lot of journals from
other parts of the world that had been mostly published by the members of the
Committee in different parts and centres of Europe and Middle East.
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I consulted in this part of the fond 102 issue of periodicals from 26 different
titles. These periodicals were published in different centres as London, Paris, Cairo,
Geneve, Sofia, Ruse, Medgidia, Istanbul, Thessaloniki, Seine. Therefore, we may
get an idea about the size of the network of the Union and Progress Movement. For
me, the most interesting one for consultation is the periodical Işık (Lumina) which
was published in Medgidia under the management of İbrahim Themo. Also,
periodicals entitled Feryad, Balkanlar, Tuna, are the ones which had been published
in the Balkan regions and might cover local and supra-local affairs in its content.
Those periodicals are worth for detailed analysis, for which I am not an expert for
the moment.

The first page of the periodical Işık (Light),
published by Themo and his friends in Medgidia.23

The titles of periodicals I had consulted in the fund are the following:
Osmanlı (1897-1903) and 25 different issues; Feryad (four different issues dated
1905); Uhuvvet (two issues from 1905); Kânûn-ı Esâsî (3 different issues from the
years 1897,1899 and 1900); Tanin (three issues dated 1915); Işık (ten issues from the
years 1914 and 1915); Hürriyet (one issue 1897); İntikam (seven issues from 1901 and
1902); Şûrâ-yı Ümmet (six issues from 1904 and 1907); Balkanlar (one issue from
1913); the first issue of Mecmua-i Ruhi (1917); Kürdistan (two issues from 1901); Tuna
(one issue from 1904); Hak (six issues from 1899, 1900, 1901); Yıldız (one issue from
1898); Turan (one issue from 1915); Terakki (one issue from 1907); Tokmak (one issue
from 1901); Tercümân-ı Hakikat (two issues from 1901 and 1915); Mechveret Supplement

23

MINAC, fund Themo, inv. 5966.
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Francais (three issues in French language from 1900, 1901 and 1905); Şark-ı Musavver
(one issue from 1902); İkdam (two issues from 1912 and 1914); Hakk-ı Sarih (one issue
from 1900); Türkiya (two issues from 1910); Şûra-yı Osmanî = La Constitution Ottomane
(one issue from 1908) and Le Libéral Ottoman (one issue from 1900).
Photos and Pictures Ibrahim Themo Fund
From my perspective, this part of the fund includes the most interesting type
of documents concerning Ibrahim Themo as a figure leading Ottoman opposition
movement, since in the 103 photos and postcards I have consulted for this
symposium, we can see the scope and area of influence of Ibrahim Themo, not only
among the Ottoman friends, but also we find him establishing good relationships
in his new settlement, i. e., in Romania.
Thus, putting Themo at the centre and trying to analyze the network around
him might be a very good starting point for placing the importance of the historical
visual materials for our hero and for us.
The photos and pictures have a broad range of dates, from 1890s until 1940s,
we can see the changes both in Ibrahim Themo’s physical appearance and also in
backgrounds of photos, how the social and physical environment has changed
within the 50 years. These photos are of interest, because some of them can be
followed and picked out throughout the pages of Themo’s memoir mentioned
above. But most of them are more interesting because of the dedicational notes
written by the sender at the back page of the photos or postcards revealing their
sake of sending that material and also the kind of significance they are attaching to
Themo can be deduced from these tiny notes. In most of them, we come across
with highly appealing and respecting words and phrases for Themo, regardless of
the source of the picture, with which I mean either his comrades from the
revolutionary movement or Romanian highly authorities. This reveals his character
and charismatic personality. I want to give some examples from the photos we
have here in our hand and then shift to letters.
My first example is the photo of one of his close fellows Dervish Hima. He is
of Albanian origin, known as İbrahim Naci. We see Dervish Hima as one of
Themo’s closest friends in the revolutionary activities. Thus, Hima has sent several
pictures from different cities and capitals in Europe where he was in exile. One of
these was sent from Rome on 31st of March, 1902 with the following dedicational note:
Doktora:
Son Fotoğrafımı sana yadigar ederim
görüşemezsek buna bakarak beni yad edersin
Derviş Hima
To doctor:
I am presenting my last photograph to you as a memoir
If we can not see each other, you can remember me looking at this
photo
Dervish Hima24
24

MINAC, inv. 5370.
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This picture was shut in Rome at the Studio Baldelli Reali şi Monteşi, at the
address:
Via della Croce, 67.25
For the photos and postcards and the notes on them, we plan to write a
specific piece therefore I do not want to give more examples about this category.
Letters
We have a very interesting manuscript in form of a letter from Geneve in
Switzerland, to the Ambassador of the Ottoman Empire in Bucharest, Kazim Beg.
The letter is composed by Halil Muvaffak Beg. It comprises 24 pages and dated 22
Mart 1915.26
Another letter is coming from the Director of the Museum and Library in
Harsova, sent for the sake of donations of some objects by Dr. Themo.
To conclude, we can say that Themo came
from Albania, he was educated in an Ottoman
school; he used to be an important leader for the
dissemination of some European ideas within
the Ottoman Empire, he was Dobrudjan Romanian
by adoption and consciousness; he was involved
actively and with good results in the political life
of the Ottoman Empire and Albania; he made his
mark upon the Muslim life, culture and spirituality
in Romania and mostly in Dobrudja. Thus, this
fund left from him should be studied in scrutiny
and detail further on in order to understand the
scope of his activities, the routine of the
revolutionary movement in Ottoman Empire, and
the interaction of the important figures within
this movement throughout the end of the 19th
and beginning of 20th century.

25
26

The size of the photo’s frame is 7,5x9 cm whereas the photo has the dimensions of 3,8x5cm.
MINAC, inv. 5527.
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VIZIT A DELEGAŢIEI MUFTIILOR DOBROGENI
ÎN T URCIA (noiembrie 1923)

Dan PRODAN
Abstract: After the formation of Great Romania (1918), the participation of Romania in
Conference of Lausanne (Switzerland) - (November 1922 - July 1923, with pro-Turkish positive and
friendly attitude), the proclamation of the Republic of Turkey (October 29, 1923), in 1922 - 1923 Romanian
- Turkish diplomatic relations became normalized. As a result of these new political - diplomatic realities,
came the visit of the delegation of Muslim muftis from Dobrudja in Turkey, in November 1923.
So, the delegation of the four muftis (Ali Fehmi, Ibrahim I, Hadji Sadîk, Halil Edhem) had visited
the city of Constantinople (November 9 - 11, 1923), being received by the local autorities (Haydar Bey / the
governor of the city, Adnan Bey / comisar of the Turkish Ministery of Foreign Affairs, Şükrü Nayil Paşa /
army general, commander of the IIIrd Turkish Army Corps) and by the Khalif of Muslims, Abdul Megid
(Abdülmecid / Abd-ül Mecid) II. After that, the Muslim delegation from Dobrudja had visited the city of
Angora (Ankara), the new capital of the new Turkey, and has discussed with the President Gāzi Mustafa
Kemāl (the next Atatürk) and with Prime - Minister Ismet Paşa (the next Inönü).
The scope of the mufti delegation’s mission was to present in Turkey the rights and the liberties of
the Muslim minority from Great Romania, according to Romanian Constitution of March 1923 and a few
specific laws. The visit of the mufti delegation from Dobrudja in Turkey was a diplomatic success, with the
positive echo in Turkish press (the newspapers Tevid - Efken / The Repulse of the Threat, Akşam / The
Evening, Vatan / The Motherland, Ikdam / The Perseverance). That visit had contributed to the
consolidation of the Romanian - Turkish relations in the inter-war period. The members of the mufti
delegation had wrote a Memorial / Report about the visit in Turkey, sent to Romanian Minister of Foreign
Affaires, I. G. Duca, in December 1923.

Urmare a nivelului relațiilor româno - turce, a contextului intern din cele
două state şi a celui internațional european (încheierea tratatului de la Lausanne1,
Elveția), a fost organizată, s-a desfăşurat amiabil, reciproc avantajos şi s-a încheiat
cu un real succes vizita muftiilor din Dobrogea în Republica Turcia, în noiembrie
Tratatul de pace semnat între Marea Britanie, Franța, Italia, Japonia, Bulgaria, Grecia, România,
URSS, Iugoslavia, pe de o parte, şi Turcia, pe de altă parte: Turcia s-a obligat să recunoască
internațional statele semnatare şi hotarele lor stabilite în 1918 - 1922, insula Ada Kale în componența
României; statele semnatare au recunoscut internațional independența şi suveranitatea “Republicii
Turcia”, compusă din Anatolia şi estul Traciei, cu oraşul Edirne (Adrianopol), ca stat succesoral al
Imperiului Otoman, anularea prevederilor Tratatului de pace de la Sèvres (10 august 1920) etc.
Tratatul conține 17 anexe, între care: Convenţia internaţională privind regimul Strâmtorilor Bosfor Dardanele, care au fost demilitarizate, libertatea de navigație pentru toate vasele comerciale militare ale tuturor statelor, în timp de pace / de război (Istoria României în date, coord. Dinu C.
Giurescu, ediția a II-a revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007, p. 379; România Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I, 1923 - 1938, ediție de Dumitru Preda, studiu introductiv: Alexandru
Ghişa şi Dumitru Preda, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2011, p. 4).
1
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1923. La conferința de la Lausanne (20 noiembrie 1922 - 24 iulie 1923), primulministru Ionel I.C. Brătianu, ministrul Afacerilor Străine I.G. Duca şi diplomații
români participanți au manifestat o poziție constructivă şi o atitudine amicală față
de Turcia, în zona Bosfor - Dardanele delegația română a promovat propriile sale
interese, reale şi importante de altfel, regiunea Strâmtorilor turceşti fiind vitală şi
pentru ieşirea maritimă internațională a țării noastre.
Atitudinea României la Lausanne a fost apreciată de la început de către
autoritățile turceşti pro-republicane, fiind considerată ca o condiție necesară şi
favorabilă stabilirii unor relații diplomatice normale între cele două state2, a
amplificării şi diversificării raporturilor bilaterale, a cooperării regionale (Balcani Marea Neagră), pentru crearea cadrului juridic şi aplicarea instrumentelor de
securitate continentală pentru apărarea păcii în zona Dunărea inferioară - Balcani Strâmtori - Marea Neagră şi în Europa. Pe de altă parte, minoritatea musulmană
turcă din țara noastră (în special din Dobrogea), statutul ei legal în România Mare
(Constituția din 29 martie 1923), atitudinea reală a statului român față de ea au
stârnit interesul autorităților oficiale de la Angora (Ankara) şi ale presei turceşti3.
Ca urmare, autoritățile oficiale române, în colaborare cu reprezentanții laici şi
clerici ai minorității turco - tătare din România, au considerat că orice metodă
diplomatică trebuia utilizată pentru dezvoltarea relațiilor româno - turceşti.
Rezultatul inițiativei ministrului român al Afacerilor Străine, I.G. Duca,
vizita delegației musulmanilor din România la Constantinopol - Angora a fost
pregătită din timp (mai - iulie 1923), obținându-se acordul părții turce pentru
desfăşurarea vizitei. Delegația urma să fie alcătuită din senatorul de drept a
minorității turce (Fehmi - efendi), dintr-un deputat şi patru muftii din Dobrogea.
La 19 iulie 1923, George P.S. Aurelian, comisarul provizoriu român la Constantinopol,
a solicitat ministrului român al Afacerilor Străine informații despre membrii
delegației şi obiectivele misiunii ei în Turcia4. Datorită evenimentelor interne din
Turcia (lucrările Marii Adunări Naționale de la Angora, proclamarea Republicii
Turcia / 29 octombrie 1923, alegerea primului preşedinte turc, Gazi Mustafa Kemāl
/ 29 octombrie 1923, formarea noului guvern „naţional”, „republican” turc, condus de
generalul Ismet Paşa / 29 octombrie 1923)5, vizita delegației minorității musulmane
a fost amânată în luna noiembrie 1923.
Delegația, formată doar din cei patru muftii din Dobrogea (Ali Fehmi,
Ibrahim I, Hadji Sadîk, Halil Edhem), a ajuns la Constantinopol la 9 noiembrie
1923, la 10 zile după evenimentele fundamentale (de la 29 octombrie 1923) din
istoria Turciei moderne, enumerate anterior. Cei patru lideri religioşi musulmani
România - Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I, 1923 - 1938, ediție de Dumitru Preda, studiu introductiv
Alexandru Ghişa şi Dumitru Preda, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2011, p. X - XI.
3 Mehmed Ali Ekrem, Relaţiile româno - turce între cele două războaie mondiale (1918 - 1944), Editura
Ştiințifică, Bucureşti, 1993, p. 33: ziarul Ikdam (Perseverenţa ) / Constantinopol, din 2 mai 1923, scriind
despre prietenia româno - turcă, a precizat că „Desigur că tratamentul drept şi echitabil care va fi aplicat
de guvernul român, în politica sa internă, faţă de fraţii noştri, va fi un mijloc pentru ca prietenia noastră să
devină şi mai intimă”.
4 România - Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I, 1923 - 1938, ediție de Dumitru Preda, studiu introductiv
Alexandru Ghişa şi Dumitru Preda, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2011, p. 3.
5 Ibidem, p. 5.
2
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dobrogeni au fost primiți cordial la Constantinopol de către oficialitățile turceşti
locale, civile şi militare: Haydar Bey (guvernatorul oraşului), Adnan Bey (delegatul
Comisariatului turc al Afacerilor Străine în fosta capitală sultanală), Şükrü Nayil
Paşa (comandantul Corpului 3 al armatei turceşti, cu sediul în oraşul de pe Bosfor).
În aceeaşi zi, oaspeții din România au acordat interviuri unor ziare turceşti (Tevid Efken, Akşam, Vatan, Ikdam) din Constantinopol, despre situația juridică şi politica
oficialităților române față de minoritatea musulmană din țara noastră, scopul şi
durata vizitei etc.6 La 10 noiembrie 1923 delegația muftiilor a fost primită în
audiență de Califul Abdul Megid (Abdülmecid / Abd-ül Mecid) II, membru al
Casei imperiale otomane, întâlnire cu puternice ecouri favorabile în presa
constantinopolitană din 11 noiembrie 19237.
Conform protocolului diplomatic, oaspeții din România l-au vizitat, la 13
noiembrie 1923, pe diplomatul Gheorghe Filality8, noul comisar român la
Constantinopol. Acesta l-a informat, în aceeaşi zi, pe ministrul român al Afacerilor
Străine, I.G. Duca, despre calendarul şi ecourile în presă ale vizitei muftiilor în
oraşul de pe Bosfor, precizând că liderii religioşi musulmani dobrogeni „(…) mi-au
făcut o impresie din cele mai bune. Se vor duce de aici la Angora, unde vor arăta
guvernului şi Preşedintelui Republicii în ce chip sunt trataţi musulmanii de la noi”9. Gāzi
Mustafa Kemāl şi Ismet Paşa au fost profund impresionați şi mulțumiți de
informațiile despre minoritatea turcă din România, oferite de către cei patru muftii.
În concluzie, reprezentanții minorității turce din Dobrogea au subliniat că „(…)
delegaţia supuşilor musulmani ai M.S. Regelui Ferdinand a avut o primire cu onoruri fără
precedent, atât la Constantinopol cât şi la Angora, primire care se răsfrânge direct asupra
statului român, căruia îi revine marele merit de a fi asigurat în sânul populaţiei
musulmane din regat, dreptatea şi egalitatea cea mai desăvârşită”.
La sfârşitul misiunii lor diplomatice în Republica Turcia, cei patru muftii
dobrogeni au întocmit şi au înaintat ministrului român al Afacerilor Străine, I.G.
Duca, un raport de informare, la 15 decembrie 192310.
Anexă documentară
1
Constituţiunea [din 1923]
Secțiunea I
Titlul II: Despre Drepturile Românilor
Art. 5. - Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, se bucură de

AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 58 (Relaţii cu România, 1923 - 1931), ff. 54 - 58; Mehmed Ali
Ekrem, Relaţiile româno - turce între cele două războaie mondiale (1918 - 1944), Editura Ştiințifică,
Bucureşti, 1993, p. 33.
7 Mehmed Ali Ekrem, op. cit., p. 33; Minorităţile Naţionale din România, 1918 - 1925. Documente, coord.
Ioan Scurtu, Liviu Boar, Bucureşti, 1995, p. 635 - 636.
8 Vezi infra, nota nr. 35.
9 AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 58 (Relaţii cu România, 1923 - 1931), f. 53; Mehmed Ali
Ekrem, op. cit., p. 32 - 33.
10 AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 376 (Relaţii cu România, 1923 - 1931), ff. 419 - 420; publicat
şi în vol. Arhivele Statului din România. Minorităţile Naţionale din România, 1918 - 1925. Documente,
coord. Ioan Scurtu, Liviu Boar, Bucureşti, 1995, p. 635 - 637.
6
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libertatea conştiinței, de libertatea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor,
de libertatea de asociație şi de toate libertățile şi drepturile stabilite prin legi. […]
Art. 7. - Deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de origine etnică şi de limbă, nu
constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita.
Art. 8. - Nu se admite în Stat nici o deosebire de naştere sau de clase sociale.
Toţi Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, sunt egali
înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publice.
Numai ei sunt admisibili în funcțiunile şi demnitățile publice, civile şi militare. […]
Art. 11. - Libertatea individuală este garantată. […]
Art. 13. - Domiciliul este neviolabil. […]
Art. 17. - Proprietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra Statului sunt garantate. […]
Art. 22. - Libertatea conştiinţei este absolută.
Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune, întrucât
exercițiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare
ale Statului. […]
Art. 28. - Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, au dreptul de
a se aduna paşnici şi fără arme, conformându-se legilor cari regulează exercitarea acestui
drept, pentru a trata tot felul de chestiuni; întru aceasta nu este trebuință de autorizație
prealabilă.
Întrunirile sub cerul liber sunt permise, afară de piețele şi căile publice.
Întrunirile, procesiunile şi manifestațiunile pe căile şi piețele publice sunt supuse
legilor polițieneşti.
Art. 29. - Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, au dreptul de
a se asocia, conformându-se legilor cari regulează exercițiul acestui drept.
Dreptul de liberă asociere nu implică în sine dreptul de a crea persoane juridice. […]
Art. 30. - Fiecare are dreptul de a se adresa la autorităţile publice prin petiţiuni subscrise
de una sau mai multe persoane, neputând însă petiționa decât în numele subscrişilor.
Numai autoritățile constituite au dreptul de a adresa petițiuni în nume colectiv. […]
Secțiunea II: Despre Senat
Art. 72. - Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea Înaltei lor situaţiuni în Stat şi Biserică:
a) […]
b) […]
c) […]
d) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul din fiecare confesiune; întrucât
sunt aleşi sau numiți conform legilor țării şi reprezintă un număr de peste 200.000
credincioşi; precum şi reprezentantul superior religios al musulmanilor din Regat;
e) […]
Mandatul acestor senatori încetează odată cu calitatea sau demnitatea care le atribuie dreptul.
Art. 73. - […]
Art. 74. - […]
Art. 75. - Spre a fi eligibil la Senat se cere:
a) A fi cetățean român;
b) A avea exercițiul drepturilor civile şi politice;
c) A avea vârsta de 40 de ani împliniți;
d) A avea domiciliul în România.
Aceste condiţiuni, afară de vârstă, se cer şi senatorilor de drept.
Constituţiunea [din 1923], publicată în Monitorul Oficial al României, No. 282 din 29 Martie 1923,
Bucureşti, Imprimeria Statului, 1923; Constituţiunea [din 1923], Promulgată cu decretul Regal No.
1360 din 28 Martie 1923. Publicată în Monitorul Oficial, No. 282 din 29 Martie 1923, Bucureşti,
Imprimeria Statului, 1923, pp. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14.
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2
Informare a lui George P.S. Aurelian11, comisar provizoriu la Constantinopol12, către Ion Gh.
Duca13, ministru al Afacerilor Străine al României, referitoare la reacţiile autorităţilor din Turcia la
anunţarea apropiatei vizite a muftiilor din Dobrogea
Nr. 1186

19 iulie 1923,
Constantinopol

Domnule Ministru,
Presa locală anunță că o misiune va veni la Constantinopol pentru a prezenta Califului14
omagiile musulmanilor din România. Guvernul central15 ar fi acordat deja autorizațiunea
necesară pentru intrarea misiunii16 în Turcia. Această misiune ar fi prezidată de senatorul
Fehmi - effendi şi compusă dintr-un deputat şi patru muftii17 din Dobrogea. Misiunea nu sar mărgini de a prezenta Califului omagiile musulmanilor din România, ceea ce ar fi o
manifestațiune pur religioasă. Ea ar avea intențiunea de a merge la Angora18 via Mudania19.
Această ştire a fost deja semnalată Excelenței Voastre prin raportul acestui Înalt
Comisariat nr. 134 din 21 iunie şi 1135 din 10 iulie a.c.
Spre a putea urmări de aproape activitatea acestei misiuni, am onoarea a ruga pe
excelența voastră să binevoiască a dispune să mi se comunice informațiile ce posedă Siguranța
noastră cu privire la membrii cari compun zisa misiune şi la scopul ce urmăresc20.
George P. S. Aurelian (1882 - după 1948), fiul lui Petre S. Aurelian (1833 - 1909, economist, agronom,
om politic şi fruntaş liberal - disident, conducătorul grupării „drapeliste”, director al ziarului „Drapelul”,
membru al Academiei Române, prim-ministru în perioada 1896 - 1897), jurist şi diplomat român
(din 1904), cu misiuni la Bruxelles (1909 - 1911, 1914), Berna (1911), Constantinopol, Atena, Sankt
Petersburg (1912), Haga (1914 - 1915), Berlin (1916), Helsingfors (1920). Comisar provizoriu la
Constantinopol (16 mai - 1 noiembrie 1923). Apoi consilier şi ministru plenipotențiar (clasa a II-a din
1928, clasa I din 1936) la Berlin (1924), Tirana (1934 - 1936), Praga (1936 - 1938), Sofia (1938). A fost
delegatul României în Comisia Internațională Permanentă a regimului apelor din bazinul Dunării
(1936). S-a retras din oficiu din activitatea diplomatică de la 1 ianuarie 1939. A fost rechemat în
activitate după 23 august 1944, a fost în misiune în Elveția (1944 - 1946).
12 Oficial, fosta capitală a Imperiului Otoman a primit denumirea turcă de „Istanbul” la 28 martie
1930, până atunci păstrându-şi pe plan internațional numele antic şi medieval de „Constantinopol”.
13 Ion Gh. Duca (1879 - 1933), jurist şi om politic român, ministru şi prim-ministru, apropiat colaborator al
lui Ionel I. C. Brătianu, conducător al Partidului Național Liberal (1930 - 1933). Ministru al Instrucțiunii
Publice şi al Cultelor (1914 - 1918), al Agriculturii şi Domeniilor (1918 - 1919), al Afacerilor Străine (19
ianuarie 1922 - 27 martie 1926), de Interne (1926 - 1927), prim-ministru (14 noiembrie – 29 decembrie 1933).
14 Abdülmecid (Abd-ül Mecid) II (n. 1868 - d. 1944), ultimul calif al dinastiei otomane (noiembrie
1922 - 3 martie 1924, când instituția Califatului a fost abolită). A purtat titlul de „Calif al musulmanilor” –
„Halife - yi Müslimin”. După desființarea Califatului, în martie 1924 a fost expulzat din Turcia
republicană kemalistă. Califul / Califatul era(u) simbolul unității religioase a lumii musulmane.
15 Turc de la Ankara.
16 Reprezentanților musulmanilor din România.
17 Muftiu: şeful religios al unei comunități musulmane mai mari (dintr-o țară sau regiune), având şi
atribuții judiciare, respectiv sarcina de a emite fetva-le (sentință, decizie juridică), bazate pe perceptele
Coranului. Aici: şeful religios al unei comunităţi musulmane teritoriale din Dobrogea.
18 Ankara.
19 Mudanya.
20 La 13 noiembrie 1923, Gheorghe Filality, noul reprezentant / comisar român la Constantinopol, a
informat pe ministrul român al Afacerilor Străine despre ecoul vizitei celor patru muftii dobrogeni
în Turcia, care au fost primiți în audiență de Califul Abdülmecid, făcând „cea mai bună impresie”, ei
urmau să se deplaseze la Ankara, în capitala turcă, „unde vor arăta guvernului şi Preşedintelui Republicii în
ce chip sunt trataţi musulmanii de la noi”. AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 58 (Relaţii cu
11
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[Rezoluție:] A se comunica la Constantinopol conținutul a[i]ci alăturatei notițe.
[Ss] F[ranasovici]
AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 58 (Relaţii cu România, 1923 - 1931), f. 25; publicat şi în
vol. România - Turcia. Relaţii diplomatice, vol. I, 1923 - 1938, ediție de Dumitru Preda, studiu introductiv:
Alexandru Ghişa şi Dumitru Preda, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2011, p. 3.

3
Memoriu al delegaţiei musulmane române, care a vizitat Turcia în noiembrie 1923, adresat
ministrului Afacerilor Străine al României, Ion Gh. Duca, referitor la misiunea acesteia de prezentare
a omagiilor populaţiei musulmane din România întregită, califului Abdülmecid (Abd-ül Mecid), la
discuţiile cordiale purtate cu primul-ministru Ismet - paşa [Inönü] şi cu preşedintele republicii
Mustafa Kemāl [Atatürk]
Bucureşti, 15 decembrie 1923
Domnule Ministru,
Cu binevoitorul concurs al Excelenței Voastre, delegația musulmană compusă din cei
patru muftii din Dobrogea, şi-a îndeplinit misiunea exprimând Î.P.S.S.21 Califul Abdul
Megid, omagiile populațiunii musulmane din România.
Reîntorcându-ne în țară, ne simțim datori a ne arăta frumoasele sentimente pe cari
atât Î.P.S.S. Califul Abdul Megid cât şi oficialitatea turcă le-au arătat suveranului22 şi
Guvernului român.
Într-o scurtă descriere arătăm următoarele:
Ajunşi la Constantinopol, am fost intervievați de reprezentanții ziarelor „Tevid-Efken”23,
„Akşam”24, „Vatan”25 şi „Ikdam”26 asupra situației şi tratamentului populației musulmane din
România.
Le-am relatat pe larg cele ce urmează:
Că situația musulmanilor din România, privită sub toate raporturile este cu mult
superioară, față de alți coreligionari ai noştri, aflați sub dominația altor state. Că statul
român nu numai că recunoaşte, dar şi lucrează hotărât pentru cimentarea legăturilor sufleteşti
şi religioase dintre populația musulmană şi Califat, ajutându-ne şi materialiceşte pentru a
prezenta Î.P.S.S. Califului omagiile noastre.
Am remarcat de asemenea privilegiul că statul român în extrema sa bunăvoință
pentru musulmani, a prevăzut în noua Constituție27, un scaun de senator - de drept - destinat
şefului religios al musulmanilor din România, fără a lua în considerație numărul acelei
populațiuni, cum o face cu alte minorități. Am mai arătat că în Parlamentul nostru28 sunt şi
parlamentari musulmani aleşi prin vot.
Că Onor. Ministerul Cultelor a alcătuit în ultimul timp un proiect de lege, prevăzând
încheierea de concordate cu şefii supremi religioşi ai minorităților, atunci când acei şefi sunt
în altă țară.
De asemenea am arătat că musulmanii din România trăiesc cu populația română în
România, 1923 - 1931), ff. 53 - 58 (inclusiv ecouri din presa turcă a vremii).
21 Înalt Prea - Sfinția Sa.
22 Regelui Ferdinand I (1914 - 1927).
23 Respingerea Ameninţării.
24 Seara.
25 Patria.
26 Perseverenţa.
27 Intrată în vigoare la 29 martie 1923, Art. 72, lit. d), vezi supra Documentul Nr. 1.
28 Parlamentul român din legislatura 1922 - 1926.
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cele mai cordiale relațiuni, cari n-au lăsat niciodată de dorit, sub orice aspect ar fi privite. Că
şcolile superioare române sunt orişicând accesibile elevilor musulmani, cărora li se arată o
deosebită şi remarcabilă bunăvoință şi că adeseori se trece peste condiții grele, numai pentru
a facilita intrarea lor în şcolile superioare. De asemenea, că statul român subvenționează
seminarul musulman de la Medgidia, ajutându-ne moral şi material sub raportul religiei şi
culturii.
Aceste relațiuni ale noastre au fost publicate în ziarele mai sus arătate, în numerele
de la 9 la 10 noiembrie a.c.29 însoțite fiind de comentarii frumoase la adresa României.
În ziua de 10 noiembrie 1923, am fost primiți în audiență de Î.P.S.S. Califul Abdul
Megid, la Palatul Dolma-Bahce-Sarai30, căruia prezentându-i salutul Augustului nostru
suveran31, am arătat că atât regele cât şi guvernul român, sunt animați de cele mai nobile şi
frățeşti sentimente față de populația musulmană, căreia i-au arătat întotdeauna o deosebită
atenție şi solicitudine.
Am mai arătat totodată că statul român favorizează o cât mai strânsă legătură şi
cimentare a relațiilor dintre populația musulmană din România şi Califat.
Î.P.S.S. Califul Abdul Megid, urându-ne bun venit, a răspuns foarte grațios la salutul
Majestății sale Regelui, a rămas cu adevărat surprins de protecțiunea pe care statul român o
acordă supuşilor săi musulmani, apoi a binecuvântat pe M.S. Regele Ferdinand, pentru
sănătatea căruia a spus că va face rugăciuni.
Totodată Î.P.S.S.32 ne-a arătat că bunăvoința arătată de statul român supuşilor musulmani
va cimenta şi mai mult legăturile de prietenie ce Î.P.S.S. nutreşte față de regele nostru.
Aceste declarațiuni au apărut în presa turcă din Constantinopol în ziua de 11
noiembrie a.c.33.
La 13 noiembrie a.c. Î.P.S.S. ne-a dat un banchet intim.
După aceasta am vizitat34 pe domnul Filality35, ministrul României la Constantinopol,
care ne-a propus ca mergând la Angora36 să luăm contact cu Excelența sa Mustafa Kemal,
şeful statului şi Ismet Paşa, prim ministru al statului turc, pentru a le arăta felul cum sunt
tratați musulmanii în România.
Ajungând la Angora la „Serie Vechie” (Şeicul Islam)37 bunul tratament de care se
bucură musulmanii în România a provocat o surpriză dintre cele mai plăcute la Serie
Vechie, care a rămas mulțumit de ştirile aduse.
Am fost apoi la Parlamentul din Angora, spre a asculta discuțiunile parlamentare,

1923.
Din Istanbul, în Cartierul Beyoğlu, pe țărmul vestic, european al Bosforului. Vezi: Ernest
Mamboury, Constantinople. Guide touristique, Editions Rizzo & Son, Constantinople, 1925, p. 476 477; Uğur Ayyıldız, Istanbul, Editions Net Française, 1995, p. 97 - 100.
31 Regelui Ferdinand I (1914 - 1927).
32 Califul Abdul Megid.
33 1923.
34 Tot la 13 noiembrie 1923.
35 Gheorghe Filality (1864 - 1941), jurist şi diplomat al Şcolii de Ştiințe Politice şi Administrative de la
Paris (1887), angajat al Ministerului Afacerilor Străine din 1888. Misiuni diplomatice la Paris (1891),
Belgrad (1894, 1909 - 1913), Sankt Petersburg (1895), Constantinopol (1896 - 1900), Berlin (1900 1902), Haga (1902 - 1904), Bruxelles (1904 - 1906), Roma (1906 - 1909). Ministru plenipotențiar clasa a
II-a (1909) şi clasa I (1919). Comisar la Constantinopol de la 15 noiembrie 1919, ulterior trimis
extraordinar şi ministru plenipotențiar în Turcia (1924 - 1929). De la 15 noiembrie 1929 a devenit
membru al Consiliului Superior Diplomatic şi Secretar General al MAS, până la 10 mai 1933; din
octombrie 1933 a fost numit Inspector al oficiilor diplomatice din străinătate.
36 Ankara.
37 Muftiul din Ankara.
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D a n Pr o da n
unde am fost primiți cu multă căldură şi simpatie.
Expunând Excelenței sale, Ismet Paşa38, tratamentul părintesc şi egalitar de care se
bucură minoritatea musulmană din România, d[omnia]-sa a rămas profund mişcat,
mulțumindu-ne din toată inima pentru frumoasele veşti ce i-am adus.
La Excelența sa, Mustafa Kemal39, şeful statului turc - şeful fiind susținătorul califului
- am exprimat respectele noastre, arătând că suntem mulțumiți de a trăi în cea mai liberă şi
civilizată țară - România - unde avem cea mai deplină libertate.
Ca concluzie, ținem a arăta că delegația supuşilor musulmani ai M.S. Regelui
Ferdinand a avut o primire cu onoruri fără precedent, atât la Constantinopol cât şi la
Angora, primire care se răsfrânge direct asupra statului român, căruia îi revine marele merit
de a fi asigurat în sânul populației musulmane din regat, dreptatea şi egalitatea cea mai
desăvârşită.
Muftii40:

[Ali Fehmi] <semnătură indescifrabilă>
[Ibrahim I] < semnătură indescifrabilă >
[Hadji Sadîk] < semnătură indescifrabilă >
[Halil Edhem] < semnătură indescifrabilă >
Domniei sale,
Domnului Ministru de Externe,
Bucureşti

AMAE, fond 71 / 1920 - 1944. Turcia, vol. 376 (Relaţii cu România, 1923 - 1931), ff. 419 - 420; publicat
şi în vol. Arhivele Statului din România. Minorităţile Naţionale din România, 1918 - 1925. Documente,
coordonată de Ioan Scurtu, Liviu Boar, Bucureşti, 1995, p. 635 - 637.

Mustafa Ismet - paşa [Inönü], prim-ministru (1923 - 1924; 1925 - 1937) şi al doilea preşedinte al
Republicii Turcia (1938 - 1950). De la 1 ianuarie 1935 s-a numit Ismet Inönü.
39 Gāzi Mustafa Kemāl, [Atatürk], primul preşedinte al Republicii Turcia (1923 - 1938), fondatorul
Turciei moderne. De la 4 februarie 1935 a purtat numele de Mustafa Kemāl Atatürk(„Tatăl turcilor”).
40 Numele muftiilor preluate din lucrarea: Mehmed Ali Ekrem, op. cit., p. 32.
38
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THE BALKANIC P ACT

Akkan SUVER
While talking about this peace project, which was realized by Turkey and
Romania and which is an incredible accomplishment even for today, we will also
commemorate legendary diplomats, Prof. Nicolae Titulescu and Dr. Tevfik Rüştü
Aras, who have a great share in regional peace.
TITULESCU - ARAS
Honorable guests,
Balkans are craving for peace.
These lands are nested with sufferings and wars.
In 1930's, there were two foreign policy men in this geography.
Prof. Nicolae Titulescu in Romania and Dr. Tevfik Rüştü Aras in Turkey.
Prof. Titulescu, who was also elected as President of League of Nations in
1930 and 1931, was known as a "man of peace".
Dr. Aras, who came from Lausanne Peace Treaty, also had a prestigious place
in world diplomacy.
Turkey was led by Kemal Atatürk, who is the founder of "peace in home,
peace in the world" principle. Prime Minister was İsmet İnönü, architect of Lausanne
Peace Treaty.
In these important statesmen's era, second quarter of 20th century, economies
of Europe and America were quite instable.
Germany was in economical recession, however the fancifulness of Adolf
Hitler (20 April 1889 - 30 April 1945), who took charge in 1933 with the winds of
politics, was a discomfort in the Balkans. Ideas of Joseph Stalin (18 December 1878 5 March 1953), who had a voice in Russia in 1922, were also a problem for the
Balkans. Besides ambitions of Germany and Russia, Italy was in thrill of invasive
policy due to Benito Mussolini (29 July 1883 - 28 April 1945), who gained a voice in
1922.
Despite economic crisis, Germany, Russia and Italy steered for armaments.
In spite of the fact that Adolf Hitler and Benito Mussolini came to their posts with
elections, they adopted the "one man" attitude of Joseph Stalin and they wanted to
have a part in world domination.
Joseph Stalin thought that everything is permitted for communism.
Adolf Hitler adopted Nazism as a course of action against communism with
big German dream.
Benito Mussolini embraced fascism as a guide in order to make Italy arbitory
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in the Mediterranean and make North Africa Italian.
In summary communist, Nazi, fascist they all took up to cause of world
domination. Especially Italy's Mediterranean domination dreams helped the
ceasing of the hostilities between Greece and Turkey.
Balkans were out of World War I following their wars of independence and
they were yet to set their own dynamics in motion.
Among the Balkan countries Romania, Yugoslavia, Albania, Bulgaria were
kingdoms, Greece and Turkey were republics.
The Balkans had not fully attended their wounds yet.
Another important organization established during that time was the
''League of Nations'' founded as a result of status quo in favor of Treaty of Versailles
and advocated by the states that do not want the scheme that has come to be in
Europe, mainly England and France. Germany and Italy were conducting efforts in
accordance with their own interests as a member of this union; while Soviet Russia
who has faced the threats of Japan to the east and Germany to the west practically
forcefully became a member to the League of Nations.
Turkey on the other hand has just fought its independence war and with the
Lausanne Peace Treaty slowly started to breathe. The charismatic leader of the era
Kemal Atatürk as a man of peace was in desire to bring the Balkans together.
Right at this point, history was to witness the great statesmanship of Prof.
Titulescu and Dr. Aras.
When thirteen year of economic depression was added to all these security
problems, Prof. Titulescu and Dr. Aras have also evaluated that economic side of
the possible association was also inevitable.
The symbol of era's foreign policy ''Peace at home, peace abroad'' principle
has spread to whole region and world, and accepted by all except a couple of states.
Against Stalin's, Mussolini's and Hitler's adventurous attitudes, the moves
designed by Kemal Atatürk, Prof. Titulescu and Dr. Aras were extremely rational
and accurate.
There were not too many things that can be done for the Balkan countries
who were practically under siege by 3 states. They were either going to submit to
these 3 countries' influence and oppression or they were going to form alliances in
order to preserve the current structure.
In a time where such polarizations were occurring especially in Europe,
Republic of Turkey with its peaceful attitude that has become a widely accepted
foreign policy principle wanted to widen the regional peace environment through
certain maneuvers. On November the 1st, 1931 Mustafa Kemal emphasized this in
his speech and said; ''Turkey's direction of peace that aims security and opposes no
nation will always be our doctrine.''
Republic of Turkey didn't consider to join the League of Nations but later
following her security concerns to be eradicated and her close relations with status
quo favoring countries Turkey has accepted to be a part of League of Nations.
Turkey's initiation to the League of Nations has been finalized with a unanimously
reached decision in the General Assembly of July 18th, 1932.
If we are to speak with the era's European States' usual way, Revisionist
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States (Germany, Italy, Bulgaria and Albania under Italy's influence), anti-revisionist
or status quo states (England, France, Greece, Romania, Soviet Union, Turkey,
Yugoslavia) were the two main centers of gravity. The most important part of this
segregation was although there was no tension between Germany and Turkey, the
desire of German State to see Turkey as an ally just like in World War I and the
reluctant attitude of the administrators of the new Turkish State and their discomfort
towards Germany's pro-war attitude and constant armament.
Forasmuch, Kemal Atatürk believed that Stalin, Hitler and Mussolini could
be a trouble for the world. His believe has reached to a peak level as a prediction in
the year 1933.
Disregarding the desperate situation that the economy was in, Kemal
Atatürk assigned Minister of Foreign Affairs Dr. Tevfik Rüştü Aras and put forth
the idea of bringing the Balkan countries side by side. He first instructed Dr. Tevfik
Rüştü Aras to arrange bilateral peace treaties between Turkey and the Balkan
countries. Dr. Tevfik Rüştü Aras started working with this instruction and has
signed a ''Good Will Agreement'' with Greece on September 14th, 1933 in Ankara.
Afterwards, in order to tell about this agreement and to sign a peace treaty
with the Bulgarians, Prime Minister İsmet İnönü and Minister of Foreign Affairs
Tevfik Rüştü Aras have visited Sofia on September 20th, 1933.
Although later they excluded Bulgaria from the Balkan Pact, they signed a
neutrality settlement and a referee agreement between Turkey and Bulgaria.
Just after this, Dr. Tevfik Rüştü Aras have visited Titulescu and following
this visit a ''Friendship, Non-Agression, Referee and Arbitration Agreement'' has
been signed between Romania and Turkey on October 17th, 1933 in Ankara.
After these agreements, Dr. Tevfik Rüştü Aras went to Belgrade. Following
prolonged debates and meetings with his counterpart Yevtiç on November 27th,
1933 ''Turkey-Yugoslavia Friendship, Non-Agression, Judicial Solution, Referee
and Arbitration'' agreements have been signed.
With these agreements, Turkey had connected her affairs in the Balkans to
mutual agreements based on friendship.
Kemal Atatürk, taking advantage of these agreements carried out Turkey
and her three neighbors from their bilateral agreements and put forth the idea of
bringing the separate agreements together for the political union and stability in
the Balkans.
Dr. Tevfik Rüştü Aras first shared the directive he received from Atatürk
with Titulescu and he first convinced Romania, then Yugoslavia and finally Greece
to bring together the agreements they have made. Thereby, the idea of the Balkan
Pact has formed.
BALKAN PACT
When Titulescu and Dr. Aras succeeded convincing Yugoslavia and Greece
they suggested Athens for the signature ceremony of the Balkan Pact. Greece was
to host the historic unification of the Balkans. Anatolian Agency had broadcasted
the Athens of the signature day of Balkan Pact as follows:
''Today great and even magnificent ceremonies took place in Athens for the
signature of the Balkan Pact.
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First the weather was beautiful and sunny just like a warm summer day. All
of the streets, buildings, the whole city have been decorated with Turkish, Greek,
Yugoslavian and Romanian flags. In the balconies of some houses, the Turkish and
Greek flags, Yugoslavian and Romanian flags have been put side by side just as
they were hugging each other.
All of the public institutions, schools, banks, shops, stores were holidayed in
honor of the Balkan Pact.
The surroundings of the main alleys were wired and behind these wires
Greek troops' lines who were about to join the military parade following the
signature could be seen just in front of the five or maybe even ten lines of public
crowd. Greek Military Academy Students, marines, officers, troops and specially
ceremony battalions were leaving a beautiful and very disciplined impression
during the military parade.
The soldiers, especially the officers with their ceremonial uniforms lined in
between more than a kilometer distance from the Grand Britannia Hotel where the
Romanian, Yugoslavian and Turkish Minister of Foreign Affairs were being
accommodated to the Military Academy combined with thousands of people
gathered in the sideways, balconies and rooftops truly gave the magnificent
atmosphere of a triumph day to the city.
Around eleven o'clock M. Titulescu, M. Yevtic and Tevfik Rüştü Aras
separately left the hotel and went to Greek Ministry of Foreign Affairs. Four
Ministers gave appointments there and decided to go to the Military Academy
building where the treaty will be signed together. Meanwhile the invitees were
started to arrive to the Athens Academy.
The officers line ups which started from the door of the Britain Hotel ended
exactly where the Academy door was. In the garden of the academy building
which was a plain and beautiful building in the old Greek style, Greek marching
bands were awaiting and at the same time the thunder like sounds of many planes
in the sky were being heard.
The thousand flags of the four states, the shinning of the stripes of soldier
uniforms, the cylinder hats of the diplomats invited to the academy and the crowd
of the photographers left no room for doubt that one of the most important
incidents in the post-war Europe was about to take place here.
Greek Prime Minister Çaldaris one of the thousand invitees is seen sitting in
the front row. Greek Assembly and Senate Presidents were seen after Çaldaris.
Aside from the ruling party, opposition parties have represented by Kafenderis
and Papanastasium in person.
Along with all these dignitaries, President Zaimis' deputy and secretary
general, all of the Greek Government, countless generals, relevant states' ambassadors,
press and the most delicate faces of the Athens socialite were also present.
At 12.15 people inside the Academy first heard the Turkish anthem followed
by Yugoslavian and at that time M. Yevtiç and Tevfik Rüştü Aras were seen in the
inner gateway of the Academy. They came with the first car. In the entrance they
waited for M. Titulescu and M. Maksimos who arrived with the second car and
when the four ministers met, they entered the hall together with thunders of applause.
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A beautiful table was prepared in the middle of the amphitheatre shaped hall and
four chairs behind the table and four gold pens on the table were also prepared.
Pens were extremely valuable and offered as a gift for this signature
ceremony. First M. Titulescu, then Tevfik Rüştü Aras, then M. Yevtiç and lastly M.
Maksimos came in the sat on the table from right to left as Yevtiç, Titulescu, Aras
and Maksimos. The photographers were constantly taking pictures. M. Titulescu
and Tevfik Rüştü Aras were seeing speaking something to each other's ears.
Two minutes later the Undersecretary of the Greek Ministry of Foreign
Affairs brought four scripts with ribbons around them to the ministers. After
everyone read and checked that they have their own, Greek Minister M. Maksimos
read the text out loud and as he finished a thunder of applauses echoed in the hall.
As the applauses continued four ministers signed the treaty. The clock was
at 12.45 at that time.
Again, at the same time artillery shots were started to be heard from
different sides of the city. The orchestra in the garden of the Academy started to
play Yugoslavian, Romanian, Turkish and Greek national anthems respectively.
The four ministers and others in the Academy listened to these anthems on foot
and with respect. Afterwards all of the ministers accepted the pens that they have
signed the historical agreement with as per Greek Government's request.
The end of the signature ceremony witnessed alive and enthusiastic
applauses. First M. Çaldaris than Greek Metropolitan Bishop Hirissostomos and
than all of the high level statesmen all congratulated the four ministers one by one.
At 12.45 the Balkan Pact that has been worked on for years and found its
perfect shape in the countless negotiations in the last ten days has become a
commandment and at 12.50 the ceremony was over.''
VALUE MEASUREMENT of MAKSIMOS
After the signing of the treaty Greek Minister of Foreign Affairs Maksimos in
his speech as host evaluated what this partnership can bring with the following
statements;
''We have built our common interests on a formidable defense foundation.
For this we have established absolute conformity to our rights on our countries
that are the moving point for our common lives. With this we assured an
international way of life that is essential in this commencement move. Who does
not feel in the face of our confirmed results that this new page of life on our lands
that have been ruthlessly rooted up by the grudges brings us hope and a secured
sense of peace?
TEXT of the BALKAN PACT
The Balkan Pact was consisted of three articles;
''1. Yugoslavia, Greece, Romania and Turkey shall mutually guarantee the
security of their Balkan borders.
2. The High Contracting Parties undertake to reach agreement on measures
which must be taken if cases should arise that could affect their interests as defined
by the present Agreement. They assume the obligation not to take any political
action towards any other Balkan country which is not a signatory to this Agreement,
without a prior mutual notification and not to assume any political obligation towards
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any other Balkan country without the consent of the other Contracting Parties.
3. The present Agreement shall come into force upon its signing by all the
Contracting Powers and shall be ratified within the shortest possible time. The
Agreement shall be open to any Balkan country for accession which shall be taken
into favorable consideration by the Contracting Parties and shall come into effect
as soon as the other signatory countries notify their consent.''
NOTE to ATATÜRK
After the signature ceremony four ministers stated the meaning of the pact
and their feelings in the joint telegram to Atatürk as follows;
''While we are signing the Balkan Pact that is to solidify the stability which is
the essential condition of peace and the source of trust, four ministers of foreign
affairs request the permission of Your Excellency to deliver of respects and at the
same time express their deep appreciation to Your Excellency for allowing the
finalization of the creation that will surely be a certain and joyful turn in the
history of the Balkans.''
Maksimos, Titulescu, Yevtiç, Aras
ATATÜRK'S RESPONSE
The response to this telegram signed by four ministers was as follows;
''I wholeheartedly thank you for the joyous telegram you send regarding the
signature of the Balkan Pact that is to strengthen the peace and security in the
Balkan Peninsula.
I am sure that as Your Excellencies have stated, this agreement that is build
upon the foundation of friendship, keeping promises and the decision to avoid any
harassment to the treaties will assure a prolonged security era that will enable a
civilized working and cooperation environment in the Balkan peninsula and will
serve as a certain and a joyous turning point in the history of the Balkans.
I sincerely appreciate your efforts with regards to the provision of peace and
prosperity in the Balkans and kindly request the acceptance of my congratulations.''
Gazi Mustafa Kemal
DIPLOMATIC PERSUASIVENESS
There is another important subject we need to stress; in the time pact made,
Turkey - Russia relations was in highest point. However, Romania and Yugoslavia
didn't established diplomatic contact with Russia yet. Turkish-Russian friendship
was so approved that Russia was not uncomfortable with this Pact. This is another
sign for persuasiveness of Turkish state.
OPINIONS OF TITULESCU
Minister of Foreign Affairs of Romania M. Titulescu, who came to Turkey
after agreement, made this statement about Ankara meetings and Turkish leaders
before leaving Istanbul on 5 November 1934;
"On the 5th of November 1934, Balkan Pact became more than an ordinary
agreement. This pact became a political reality and in practice it will be suitable for
all of ours common needs. This is the situation. Also I am very happy to see Ghazi
Mustafa Kemal and all Turkish politicians in Ankara.
President of Turkey strikes you with admiration, no matter what topic you
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discuss with him. His most impressing grace is, his ability to separate main topic
and details and his art for penetrating details with unmatched speed. Because of
this, in my speech in Ankara I told that Ghazi is a man beyond time.
And İsmet Pasha is the greatest conqueror of hearts among people I know.
Because of his honesty, loyalty, seriousness in reasoning and above all his niceness
coming from his simplicity, I have a strong liking for him for a long time.
Tevfik Rüştü Bey accomplished many duties not only in his country, but also
in many countries and international area. Besides, Tevfik Rüştü Bey presented this
miracle:
While serving other countries, he also preserved prestige of his country. All
of this shows why I am happy to be in your country and why I want to return here
as soon as possible".
GREEK PUBLIC OPINION AND PATRIARCHATE
Turkish-Greek Goodwill Agreement aroused great interest among Greek's in
America. They planned a religious ceremony on the 12th of November 1934 under
leadership of North and South America Orthodox Greek Archbishop Athenagoras
in Saint Konstantin Church in Washington. Purpose of the ceremony was blessing
the agreement. Details of Church circle to Turkish-Greek friendship and Turkey
were like following;
In his letter dated October 22nd 1933 to Ambassador of Turkey in Washington
Ahmet Muhtar Bey, Archbishop Athenagoras stated his thoughts;
"Our precious country Turkey, which played leading part in creating this
alliance for peace and wealth of Balkans, comes into my mind.
Kings, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs visit Turkey, meet with
great leaders and revolutionaries of Turkey and talk about conventions. This activity
is gaining importance, we can say it will effect future of all Europe, even the future
of all the world. I am quite happy to see this.
I was born in Turkey, lived in Turkey, took my education in Turkey. I
passed the Turkish tests of government while I was a student.
In Manastir and Macedonia, I worked with Turkish Government in a friendly
way. I found occasion to patronize Turkish people in this area when World War
started. By this means, I found a way to understand and appreciate Turkish spirit
and grace.
Another reason for my happiness is my membership to Istanbul Greek
Patriarchate, which benefits from goodness of Turkish Republic.
This Patriarchate sincerely appreciates Turkey's peace mission and glad to
see that Turkey is succeeding in his mission.
These are our reasons to celebrate this good event with you.
I am sure, now you see why I gladly accepted religious ceremony of Saint
Konstantin Orthodox Greek Church. And I am sure you understand why I am very
happy to learn that Your Excellency will also honor us by joining our ceremony.
Sincerely
Archbishop Athenagoras
Archbishopric of North and South America
Orthodox Greeks
297

A kka n Suv e r

Most interesting part of decision taken by leaders of Orthodox Greek Church
of America was like the following;
"Agreement signed, announced and implemented between Turkish and
Greek Nations enhances peace, help between nations, understanding, world peace
and an example for all nations,
And this community decided on November 12th 1933, Sunday, as a
appreciation religious ceremony, and Ambassador of Turkey Ahmet Muhtar and
Representatives of Greeks Simopulos will honor this ceremony by joining.
For the reasons above, we took and confirmed the following decisions in 12th
of November 1933 in Washington;
To celebrate friendship between Turkish and Greek nations, community
gathered in Capital's Saint Constantin and Halen Churchs should unconditionally
stick to peace policy of Turkey's and Greece's Government's;
To convey congratulations of this community's to creators of this peace
policy; President of Turkey Ghazi Mustafa Kemal, Prime Minister of Turkey İsmet
Pasha, Minister Foreign Affairs of Turkey Mr. Tevfik Şükrü, President of Greece
Mr. Alexandre Zaimis, Prime Minister of Greece Mr. Çaldaris and Minister of
Foreign Affairs of Greece Mr. Mr. Maksimov;
And to send copies of this decision to Archbishop Athenagoras for him to
convey it to leader of all Orthodox Churches in America, Istanbul Greek Patriarche
Fotios."
Signature
Thomas Daniele, George C. Heon
George C. Vuruas, Tame Fliakos
After receiving these information, Ministry of Foreign Affairs of Turkey
conveyed developments to Prime Ministry on 4th of January 1934.
Ministry of Foreign Affairs' cover later dated 4th of January 1934 was like
following;
"Signature of Agreement between Turkey and Greece caused great joy among
Greeks in America.
Thousands of Greeks in Washington planned a religious ceremony, leaded
by Archbishop Athenagora, in Saint Konstantin Greek Church to show their joy.
Ambassador Ahmet Muhtar Bey, who specially invited to ceremony,
attended the ceremony with second clerk.
Decision, taken by Greek Orthodox Community on the occasion of ceremony,
given to Ambbasor for conveying Turkish Government.
On the evening of ceremony (12th of November 1934) a feast and ball
organized for 100 people in Shoreham Hotel. Turkish Ambassador, Greek
Ambassador and Metropolitan mentioned friendship between two countries and
friendship arose by Balkan Pact and stated their wish for a stronger friendship."
ATATÜRK'S NOMINATION TO NOBEL PRIZE
In 1934, most important development about Turkish-Greek friendship was
nomination of Atatürk as a candidate to Nobel Peace Prize by Venizelos. In his
nomination, Venizelos blazed a trail by referring transformation of Turkey from an
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empire to a republic and Atatürk's contribution to Turkish-Greek peace, regional
peace and world peace. This nomination, which was presented on 12th of January
1934, manifested basis of Turkish-Greek friendship and collaboration.
WORDS OF ATATÜRK
In the later days, Atatürk invited representatives of Balkan Pact to Çankaya
Palace for tea. In this meeting, Speaker of Grand National Assembly of Turkey
Abdulhalik Renda, Prime Minister Celal Bayar, all ministers, Ambassadors of
Balkan countries, İsmet İnönü, Balkan and Turkish journalists were present. İsmet
İnönü made this statement about Balkan Pact:
"Balkan Pact is an ideal, which we lay weight on sincerely for a long time. I
am happy to see this ideal is expanding and ascending. In this context, efforts,
successes and loyalty to agreement of Balkan leaders is praiseworthy.
I believe, one day Balkan Pact, which is making all of us happy with its
current circumstance, will take a very enhanced form, beyond imagination. We can
see that press is also greatly serving among allied statesmen, who are leading
allied states. I expect from press of Balkan states to work for this ideal like it is their
own ideal. I must repeat, press did its job.
History has witnessed different nations formed alliances and lived together
for centuries for centuries. We hope to see that our alliance will be more preeminent
that historical alliances.
It is not possible to bond an ideal with a great history to temporary policies.
In order to fill it with cultural and economical riches, foundation is also necessary.
Because culture and economy are main elements, which are directing politics.
Palmy days will come soon. Next generation will celebrate these days with
well being."
PRESS
GREECE
While Kondilis' trip to Ankara was continuing, Greek Newspaper Vradini
made these remarks;
"Trip of our Defence Minister to Ankara gave us a chance to prepare our
friendship and assurance feelings in the brightest way to our friend Turkey. Nothing
will be able to damage solidity of these bonds. Speeches of Tevfik Rüştü Aras and
Kondilis worths as much as an operation. These good signs, occurred on the eve of
M. Yevtiç's trip to Sofia and Aras' trip to Bucharest, should be greeted with joy by
friends of Balkan peace. With his Ankara trip, General Kondilis will give a chance
to confirm effectiveness of Balkan Pact to governments of two countries."
ROMANIAN JOURNALIST DRAGON
"We are talking about Great Kemal Atatürk, a realist, with generous passion,
safe power, will of effort, indomitable solidity, inexhaustible spiritual strength,
belief in his case and compassion for his nation"
YUGOSLAVIAN JOURNALIST YOVANOVİÇ
Yugoslavian journalist Yovanoviç reserved a major part of his speech to
Atatürk. In his speech, he stated opinions of Yugoslavian press and society as;
"With my Yugoslavian friends, I agree with my Greek and Romanian friends
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that all improvements made under leadership of His Excellency President of Turkey
Kemal Atatürk, who aroused sympathy in Yugoslavia, which is in a strong alliance
with Greeks, Romanians and Kemalist Turkey, are worthy of commendation.
TURKISH JOURNALIST FALİH RIFKI ATAY
Çaldaris' words about "Turkey and Greece are working like one country"
caused a good influence in Ankara. In his article over these words Falih Rıfkı Bey
said; "This security between them increased value peace and friendship of these
two countries separately. For that matter, Turkey is in the most delicate situation.
Because two of the Balkan states, Romania and Yugoslavia, is not connected with
Soviet's Union, which has well-known power and needs no explanation fot it's
character, yet.
It is an especially important duty for Turkish authorities to make sure that
provisions of any agreement will not cause a diminish in this friendship. We will
sure that, you will hear these four Balkan states are working like one state."
TURKISH JOURNALIST YUNUS NADİ
It was a well known reality that Balkan Pact became a very important
element of European Politics in a very short period.
Most prominent thing about this subject is actions of four countries, which
are connected through Balkan Pact. They did not just act in unison for their own
interests but also for protection of general peace. Atatürk stated Turkey's great and
valuable role in this agreement at the opening of Congress of Republican People's
Party as;
"Four states bonded to each other with sincere opinion for their own security
and preventing disorder in Balkans. Just in one year, it is understood that, Balkan
Pact is an important factor for international peace. Balkan Pact is becoming a
fundamental part of European peace."
About Balkan Pact, head writer of Cumhuriyet Newspaper Yunus Nadi said;
"After all bloody battles, forming up a sincere agreement between this two
neighboring countries will be recorded as a marvelous event."
EPILOGUE
Main theme that we would like to stress is the importance of peace.
Common value given to peace project of Kemal Atatürk, who perceived
aggression and invasion against Balkans nearly ten years earlier, by Dr. Aras,
Titulescu, Yevtiç and Maksimos and their great accomplishments are very important.
Valuable.
Yet Atatürk, İnönü, Aras, Maksimos, Yevtiç and Titulescu knew that; they
will be safer and live in a more stable condition if they work together.
This kind of peace, which was accomplished under circumstances of 1933, is
quite important today. Because, statesmen of that era achieve the impossible and
constituted an union of peace and friendship.
I respectfully bow before the memories of diplomats and statesmen, who
carried Balkans to peace 80 years ago, especially architect of Balkan peace, Kemal
Atatürk, Prime Minister İsmet İnönü, Minister of Foreign Affairs of Romania, N.
Titulescu, Minister of Foreign Affairs of Yugoslavia, Yevtiç and Minister of Foreign
Affairs of Greece, Maksimos.
300

R o m â ni a ş i Turc i a î nt re c he st i une a D ună ri i ş i pr o bl e m a s t râ m t or i l o r

ROMÂNIA ŞI T URCIA ÎNTRE C HESTIUNEA
DUNĂRII ŞI P ROBLEMA STRÂMT ORIL OR

Alexandru GHIŞA
Abstract: From a geographic, economic, and especially a geopolitical point of view, the Danube, the
Bosporus and the Dardanelles Straits connect Western and Eastern Europe, as well as Southern and
Northern Europe. In the same time, the Danube and the Straits had facilitated and still facilitate today
exchanges - of people, goods, ideas - between Europe and Asia. In this respect, Romania on the Danube and
Turkey on the Straits, had had and will continue to have a direct contribution to the economic and
especially to the multicultural development of the European - Asian region. As Romania assumed full
responsibilities on the Mouths of the Danube and in Dobrudja, being granted direct access to the Black Sea,
the Republic of Turkey assumed all the responsibilities on the Straits for assuring free access from the Black
Sea to the Mediterranean Sea. Both countries try to find peaceful solutions for the Question of the Danube
and for the Straits Problem.

La început de secol XX, savantul român Grigore Antipa, naturalist, dar şi un
foarte bun specialist în problemele Dunării şi ale Mării Negre, afirma că Gurile
Dunării sunt Bosfor şi Dardanele. La o sută de ani distanță în timp putem afirma că
România este profund legată de Turcia şi că ambele state au de jucat un rol
important în Europa şi în construcția europeană.
În abordarea problemelor Dunării şi ale Mării Negre trebuie avute în vedere,
în primul rând, interesele României şi ale Republicii Turcia. Stabilitatea şi
posibilitățile de dezvoltare ale acestor două state sunt foarte importante pentru
lumea de azi deoarece România şi Turcia asigură la Gurile Dunării şi la Strâmtorile
Bosfor şi Dardanele securitatea şi interesele întregii comunități europene. Interesele
Europei de azi nu sunt mult diferite de cele din a doua jumătate a secolului al XIXlea sau de după cele două războaie mondiale din secolul XX şi acestea converg spre
libertatea navigației la Gurile Dunării şi la Strâmtori. Libertatea Dunării şi a Mării
Negre sunt pentru România şi Turcia chestiuni de importanță vitală deoarece
numai prin aceasta ele pot avea siguranță politică şi respirație economică.
Problemele Dunării şi ale Strâmtorilor au făcut de-a lungul vremii obiectul
unor acorduri multilaterale, rezultate din conferințe internaționale special
convocate în acest scop. Dintre soluțiile identificate în rezolvarea acestor probleme
s-au dovedit viabile numai cele care au ținut şi țin seamă de drepturile statului pe
teritoriul căruia sunt poziționate Gurile Dunării şi Strâmtorile Bosfor şi Dardanele.
Şi istoria a dovedit că interesele României şi Turciei coincid cu interesele generale
europene şi extraeuropene.
Dunărea şi Strâmtorile sunt cei doi poli în jurul cărora s-a născut atât România
modernă, ca stat independent şi suveran, cât şi Turcia republicană, ca stat modern.
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Epoca modernă revigorează comunicarea şi schimburile între comunitățile umane
situate, geografic, la mari distanțe şi lansează principiul liberei navigații pe apele
curgătoare. Acest principiu va fi invocat şi respectat la toate negocierile şi dezbaterile
internaționale, atunci când subiectul se referea la regimul juridic al apelor
curgătoare navigabile care scaldă teritoriile a două sau mai multe state. Principiul
libertății de navigație, inclusiv pe rutele maritime, a fost determinant pentru dezvoltarea
economică şi politică a lumii moderne.
Congresul de la Viena, încheiat prin Actul final semnat la 9 iulie 1815, a
stabilit reguli menite să asigure navigația liberă pe râurile internaționale şi a impus
riveranilor să renunțe la dreptul lor medieval de a împărți un fluviu comun în mai
multe sectoare, cu regimuri diferite. Dunărea nu a fost însă menționată în Tratat
pentru că, la timpul respectiv, asupra acestui fluviu planau interesele a trei imperii
aflate în competiție - Imperiul Otoman, Imperiul Austriei şi Imperiul Rusiei.
Excluderea celei mai importante artere fluviale europene, Dunărea, la
Congresul de la Viena din 1815 a fost posibilă din următoarele considerente: Rusia,
devenită riverană Dunării prin Tratatul de la Bucureşti, din 1812, aspira la un
control mai consistent asupra fluviului pe cursul său inferior; Austria, stăpână pe
cursul mijlociu, spera să-şi impună autoritatea şi regulamentele sale până la Marea
Neagră; Anglia, Franța, Spania, Prusia, Suedia şi Portugalia - nefiind riverane erau excluse de la beneficiul liberei navigații. Se aştepta un moment mai favorabil.
În acelaşi timp, interesele strategice şi economice ale marilor puteri şi
raportul de forțe din momentul respectiv erau total divergente. Imperiul Otoman
considera Dunărea inferioară ca o afacere proprie, adică un râu interior. Marea
Britanie era preocupată să-şi extindă comerțul şi dominația sa economică planetară
în alte regiuni. Prusia şi Confederația Germană nu îşi descoperiseră vocația
orientală. Imperiul Habsburgic, cu cea mai mare flotă pe Dunăre, domina ceilalți
riverani prin capacitatea sa de transport. Rusia era interesată de sectorul maritim al
fluviului, mai mult strategic pentru împlinirea proiectelor sale panslaviste. Franța,
ca țară învinsă nu putea să emită pretenții.
Imediat după Congresul de la Viena, Rusia a trecut la ofensivă şi, în urma
unui protocol încheiat în anul 1817 de ambasadorul său la Constantinopol cu Poarta, a
intrat în stăpânirea brațului Sulina1. Prin Convenția ruso-turcă încheiată la Cetatea
Albă (Akerman), la 7 octombrie 1826, se reconfirmau prevederile protocolului
semnat mai înainte şi Rusia obținea în plus, angajamentul că Turcia nu va pune
nici o piedică liberei navigații pentru vasele comerciale aflate sub pavilion rus care
vor naviga libere pe toate mările şi apele otomanilor, fără excepție2.
Ulterior, prin pacea de la Adrianopol (1829) Rusia a instalat o administrație
militară în Principatele Române, a luat în stăpânire şi brațul Sfântu Gheorghe, fiind
acum stăpână pe Gurile Dunării. Rusia se impune însă ca un stăpân feudal, care
N. Daşcovici, Dunărea noastră. O scurtă expunere până la zi a problemei dunărene, însoţită de textul
Statutului de la Paris din 1921, Bucureşti, 1927, p. 17; I. Cârțână, I. Seftiuc, Dunărea în istoria poporului
român, Bucureşti, 1972, p. 33.
2 Ghenadie Petrescu, D.A. Sturdza, D.C. Sturdza, Acte şi documente privind istoria renascerii României,
Bucureşti, 1888, vol. I, partea a II-a, p. 310-317. Textul Convenției de la Akerman din 25 septembrie/7
octombrie 1826.
1

302

R o m â ni a ş i Turc i a î nt re c he st i une a D ună ri i ş i pr o bl e m a s t râ m t or i l o r

făcea tot posibilul ca nimeni să nu treacă peste teritoriul său. Numai că, pe Dunărea
Maritimă, stăpânirea rusă era temporară şi interesele economice şi politico-strategice
mult prea importante pentru a se accepta o asemenea situație. Austria, adversara
directă şi istorică a Rusiei în sud-estul Europei, Anglia, puterea economică cea mai
importantă a continentului şi Turcia, puterea care fusese forțată prin războaie să
cedeze teritorii din imensul său imperiu, au adresat guvernului țarist numeroase
proteste şi plângeri ale navigatorilor lor împotriva măsurilor abuzive şi
„neglijențelor voite” luate de autoritățile ruse la Gurile Dunării3. Referitor la aceste
chestiuni, colonelul John Stokes, fost delegat (comisar) al Marii Britanii în Comisia
Europeană a Dunării, a susținut că Rusia nu putea fi acuzată numai de „neglijență”
pentru întreținerea condițiilor optime de navigație, pentru că ea lua chiar măsuri
pentru „a agrava starea naturală a lucrurilor, având ca scop să îndrepte comerțul
maritim spre Odesa4.
Interesele europenilor şi ale riveranilor pentru navigația şi comerțul liber pe
Marea Neagră şi la gurile Dunării intrau în contradicție cu politica Rusiei care, la
mijlocul secolului al XIX-lea, se considera destul de puternică pentru a domina
sud-estul Europei şi a limita cât mai mult stăpânirea otomană. Într-un asemenea
context internațional, „Chestiunea Dunării” apare ca un întreg complex de probleme
politice şi diplomatice generate de faptul că „Principatele Dunărene” - Moldova,
Ţara Românească şi Serbia - se aflau încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman. În
acelaşi timp, „Chestiunea Dunării” este şi expresia competiției între imperiile
Austriei şi Rusiei pentru controlul navigației pe Dunăre şi în Marea Neagră,
precum şi pentru stăpânirea Balcanilor, care asigurau accesul spre Constantinopol
şi Strâmtori, în detrimentul Imperiului Otoman.
În condițiile în care interesele politice se suprapuneau cu cele economice,
conflictul era iminent. Prin urmare, a fost nevoie de un război, ceea ce se va numi
„războiul Crimeii”, pentru a introduce Dunărea în circuitul european al navigației
libere5. Iar după un război modern, a urmat o pace modernă. Lucrările Congresului
de Pace s-au deschis la Paris, la 25 ferbuarie 1856, iar Tratatul de Pace a fost semnat
la 30 martie 1856. Semnatarii documentului au fost reprezentanții Franței, Marii
Britanii, Austriei, Prusiei, Regatului Sardiniei şi ai Imperiului Otoman, pe de o
parte şi ai Rusiei, pe de altă parte6. Prin acest Tratat, existența Imperiului Otoman
este legată de echilibrul european, pentru a se pune capăt preponderenței Rusiei.
Tratatul de Pace de la Paris din 1856 poate fi considerat drept actul de
naştere al statului român modern. O mare parte a documentului a fost consacrată
statutului Principatelor Române - Moldova şi Ţara Românească, care sunt scoase
de sub protectoratul exercitat de Rusia şi trecute sub garanția colectivă a puterilor
europene7. Destinul lor a devenit o responsabilitate europeană. Acestea s-au unit la
La Commission Europénne du Danube et son œuvre de 1856 à 1931, Paris, 1931, p. 4-5.
Ştefan Stanciu, România şi Comisia Europeană a Dunării. Diplomaţie. Suveranitate. Cooperare internaţională,
Galați, 2002, p. 36.
5 Adrian-Silvan Ionescu (coord.) Războiul Crimei. 150 de ani de la încheiere. Muzeul Brăilei-Editura
Istros, Brăila, 2006.
6 AMAE, Fond Acorduri şi Convenţii – Tratatul de Pace de la Paris, 1856 (copie primită în 2006 de la
Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al Franței, depozitarul documentului).
7 Ibidem.
3
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24 ianuarie 1859, formând un singur stat - Principatele Unite.
Tratatul de la Paris a prevăzut înființarea unei comisii, în care Franța, Marea
Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia şi Turcia vor fi fiecare reprezentate de un delegat
(comisar) şi care va fi însărcinată să proiecteze şi să execute lucrările necesare de la
Isaccea până la Sulina, ca şi părțile învecinate Mării Negre, cu scopul de a pune
această parte a fluviului în cele mai bune condiții de navigabilitate. Aceasta se va
numi Comisia Europeană a Dunării (CED), cu sediul stabilit la Galați, portul şi
centrul comercial cel mai important de pe Dunărea Maritimă.
Angajarea puterilor europene în Războiul Crimeii, „îndelung condamnat de
istorici ca o afacere lipsită de sens şi perfect evitabilă”8, s-a făcut din motive
diferite: Napoleon al III-lea, venit la putere printr-o lovitură de stat (1852), dorea să
scoată Franța din izolare, fapt pentru care l-a convins pe Sultanul de la Istanbul să-i
confere lui supranumele de „protector” al creştinilor din Imperiul Otoman,
provocând iritarea țarului Nicolae I; lordul Palmerston, personalitatea care a dirijat
cursul politicii externe britanice la mijlocul secolului al XIX-lea, suspecta Rusia că
intenționează să ocupe Strâmtorile, imediat după declanşarea conflictului între
aceasta şi Turcia, a trimis escadre din Royal Navy în Golful Besika, sperând că
poate opri expansiunea generală rusă, justificându-şi acțiunea prin invocarea
interesului național britanic; Austria a renunțat la alianța ei conservatoare cu Rusia
şi s-a apropiat, nefiresc, de Franța şi Marea Britanie, crezând în viitorul ei în
Balcani. Rusia se credea puternică, iar țarul Nicolae I a respins orice concesie,
bazându-se pe alianța cu puterile germane. Deşi Marea Britanie şi Franța urmăreau
obiective diferite în politica externă, ele s-au aliat împotriva Rusiei. Imperiul
Habsburgic a încercat, din postura de mediator, să profite cât mai mult şi nu a
ezitat să-şi trimită trupe de ocupație în Principatele Române, luând o atitudine
agresivă împotriva Rusiei, fără a se considera aliata Imperiului Otoman.
La Congresul de la Paris din 1856 se încheia o etapă a „crizei orientale” şi se
trece efectiv la instituționalizarea cooperării dunărene. Principatele Române, care
stăpâneau malul stâng al Dunării de Jos, au rămas sub suzeranitatea Porții, care nu
avea dreptul să se amestece în treburile lor interne şi se obliga să le respecte deplina
libertate a cultului, a legislației, a comerțului şi navigației. Autonomia celor două
țări dunărene - Ţara Românească şi Moldova - a fost consolidată, fiind puse sub
garanția colectivă a celor şapte puteri participante la Congres şi scoase de sub
protectoratul țarist unilateral. Principatele Române au obținut dreptul, prin
recunoaştere internațională, să-şi hotărască singure soarta în problema Unirii şi a
organizării interne. Acest nou stat, profund legat de echilibrul de putere în răsăritul
Europei, va deveni un partener şi artizan al promovării şi aplicării regimului de
liberă navigație pe Dunăre. Astfel, România modernă de mai târziu este expresia
politică a unui interes european la Dunăre şi Marea Neagră9. Tot atunci s-a
recunoscut autonomia celui de-al treilea Principat dunărean - Serbia10.
Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, 1998, p. 88
Alexandru Ghişa, „Chestiunea Dunării” şi europenitatea României, în vol. „Permanenţele istoriei. Profesorul
Corneliu Mhail Lungu la 70 de ani”, coord. Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea ..., Editura Cetatea de
Scaun, Târgovişte, 2013, p. 162-182.
10 AMAE, Fond Acorduri şi Convenţii - Tratatul de la Paris din 30 martie 1856....
8
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Principatele dunărene rămân în continuare sub suzeranitatea Imperiului
Otoman. Gurile Dunării sunt scoase însă de sub stăpânirea exclusivă a Turciei şi
Rusiei, fiind puse sub protectorat internațional. În aceste condiții, Principatele
Unite, după unificarea administrativă sub Alexandru Ioan Cuza şi mai ales sub
principele Carol I, îşi vor asuma responsabilitatea asigurării libertății navigației
atât la Gurile Dunării, cât şi pe întreg parcursul românesc al fluviului, cu regim de
ape internaționale. România de atunci avea numai un statut de autonomie şi nu
făcea parte din CED. Atribuțiile de extrateritorialitate ale acestui organism european
în ce priveşte poliția fluvială, jurisdicția etc. afectau atunci Imperiul Otoman, al
cărui declin se va acutiza odată cu amplificarea proceselor de emancipare națională
la popoarele din Balcani.
Echilibrul european este afectat de evoluțiile în raporturile franco-germane,
modificat chiar de înfrângerea Franței la Sedan şi unificarea Germaniei (1871).
Aceste mutații în raportul de forțe pe plan european, determină Rusia să denunțe
clauza Tratatului de la Paris din 1856 privind neutralitatea Mării Negre şi să
stabilească noi alianțe care vizau dezmembrarea Imperiului Otoman.
Redeschiderea problemei orientale în 1875 şi războiul ruso-româno-turc din
1877-1878, vor crea condițiile schimbării de statut a României prin proclamarea
independenței în Parlamentul de la Bucureşti, la 9 mai 1877. Mergând alături de
Rusia, armata română trece Dunărea la Calafat şi obține independența țării față de
Turcia pe câmpurile de luptă din Bulgaria. Armata română participă la cucerirea
cetății Nicopole, iar sub comanda principelui Carol I contribuie la capitularea
Plevnei şi ocuparea Vidinului. Colaborarea militară româno-rusă a fost dificilă, iar
după încheierea armistițiului (19 ianuarie 1878) şi a păcii de la San Stefano (19
februarie 1878), se ajunge la un conflict deschis. Rusia nu acceptă România la
tratativele de pace, iar „chestiunea Dunării” este din nou pusă pe tapet - armata
rusă ocupă cele trei județe din Basarabia Meridională11 pentru a-şi asigura
riveranitatea la Dunăre.
Prevederile Păcii de la San Stefano între Rusia învingătoare şi Turcia învinsă,
prin schimbul de teritorii prevăzut la Gurile Dunării şi „protectoratul rusesc”
asupra „Bulgariei Mari” de la Dunăre la Marea Egee, care deschide drumul Rusiei
spre Bosfor, Dardanele şi Marea Mediterană, a produs un dezechilibru de putere în
Europa de sud-est şi Balcani12. Nemulțumirile puterilor europene, în primul rând
Marea Britanie, interesată direct de Strâmtori şi Mediterană, împreună cu AustroUngaria, atentă la tot ce se întâmplă pe Dunăre, au determinat întrunirea unui
Congres European la Berlin, deschis la 1 iunie 1878, cu scopul declarat de a supune
Pacea de la San Stefano unor discuții libere din partea semnatarilor Tratatelor de la
1856 şi 1871, precum şi pentru a asigura pacea printr-o înțelegere comună13.
Congresul de la Berlin, prin consecințele generate de hotărârile luate, a
confirmat caracterul european al „chestiunii orientale” şi, implicit, a „chestiunii
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Istoria României. Compendiu, Academia Română – Centrul
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, p. 509.
12 Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de pace de la Berlin (1878), Editura Mica Valahie,
Bucureşti, 2005, p. 59.
13 Ibidem, p. 66.
11
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Dunării”. Conform prevederilor Tratatului de la Berlin, România, Serbia şi
Muntenegru au devenit state independente, iar Bulgaria este divizată într-un
Principat autonom sub suzeranitatea Turciei, în teritoriul cuprins între Dunăre şi
Munții Balcani şi în Rumelia Orientală, sub stăpânire otomană14.
În cazul României, recunoaşterea independenței a fost condiționată de două
clauze: modificarea art. 7 din Constituție pentru acordarea de drepturi politice şi
civile tuturor locuitorilor țării care nu erau supuşi străini şi cedarea către Rusia a
sudului Basarabiei - județele Cahul, Bolgrad şi Ismail. În schimb, România
primeşte în componența sa Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor15. Pe lângă
caracterul de stat dunărean, cu responsabilități sporite la Gurile Dunării, România
devine stat riveran la Marea Neagră, cu interese economice şi politice directe în ce
priveşte regimul Strâmtorilor - Bosfor şi Dardanele16. Principala schimbare de
statut este recunoaşterea României ca stat independent şi suveran, ca subiect
distinct de drept internațional. Aceasta îi dă posibilitatea de a-şi stabili şi aplica o
linie proprie de politică externă, de a încheia alianțe şi de a se implica direct în
relațiile externe. Aşadar, opoziția Imperiului Habsburgic la o dominare totală a
Rusiei şi, dimpotrivă, refuzul Rusiei de a contempla la anexarea lor de către
Austria, a fost cea mai importantă protecție pentru libertatea de acțiune a românilor17.
România independentă, cu o casă regală, Hohenzollern-Sigmarigen agreată, adoptă
o puternică politică națională şi va confrunta Europa cu multă demnitate.
Prima consecință a schimbării de statut juridic internațional este primirea
României ca membru în Comisia Europeană a Dunării imediat după semnarea
Tratatului de la Berlin (1 iulie 1878). Având pe teritoriul ei Dobrogea şi Delta
Dunării, România se substituie Turciei în toate drepturile acesteia. În CED,
România stă alături de marile puteri - Germania, Austro-Ungaria, Franța, Marea
Britanie, Rusia, Italia şi Turcia. CED rămâne cu aceleaşi atribuțiuni şi îşi afirmă
exercițiul funcțiilor sale „în desăvârşită independență de autoritatea teritorială”
(conform art. 53 din statut)18, care este de acum înainte România. Prin acelaşi
Tratat, CED îşi extinde atribuțiile avute de la Sulina la Isaccea, până la Galați, unde
îşi are şi sediul. În cadrul CED, România va avea cele mai mari dificultăți cu
competiția renăscută în „chestiunea Dunării” dintre Rusia şi Austro-Ungaria - Rusia
revine la Dunăre ca stat riveran, dar are în față o Comisie Europeană consolidată,
iar Austro-Ungaria a obținut la Berlin stăpânirea asupra zonei Porților de Fier, care
îi asigură supremația pe Dunărea Mijlocie până la Galați, iar pe Dunărea de Sus, în
amonte de Porțile de Fier, are asigurat un regim exclusiv, fără amestec
internațional.
Pentru România şi Serbia, ca noi state independente, riveranitatea la Dunăre
şi statutul Dunării au o importanță deosebită în evoluția lor politică şi economică,

Daniela Buşă, Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresul de la Berlin şi primul
război mondial (1878-1914), Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 27-30.
15 Ibidem, p. 27.
16 Paul Gogeanu, Strîmtorile Mării Negre de-a lungul istoriei, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 98-99.
17 Barbara Jelavich, Russia and the formation of Romanian national state, 1821-1878, Cambridge,1984, p.
295.
18 Nicolae Daşcovici, op. cit., p. 34.
14
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dar şi în afirmarea suveranității lor. Pentru Principatul bulgar autonom, problema
Dunării a marcat începutul acțiunii de subminare a dependenței față de Imperiul
Otoman, solicitând în diverse capitale europene acceptarea unui delegat la lucrările
CED19. Aplicarea prevederilor Tratatului de la Berlin se va face însă cu foarte mare
greutate, inclusiv în ce priveşte reglementarea regimului navigației pe Dunăre. În
consecință, nici acest tratat nu a însemnat sfârşitul crizei orientale, ci numai o
moderare a ei şi o ținere sub control într-o perioadă de reaşezare a alianțelor
europene - Tripla Alianță a puterilor centrale (Germania, Austro-Ungaria şi Italia)
şi Tripla Înțelegere, Antanta (Anglia, Franța, Rusia) - şi de configurare a noi state
riverane în Bazinul Dunării20.
Primul război mondial aduce primele sincope în organizarea Dunării şi a
Strâmtorilor. Libertatea navigației este prima afectată din cauza începerii ostilităților
între riverani. La început, Serbia blochează navigația în apele ei prin aşezarea de
mine şi baraje de apărare. Odată înfrântă rezistența sârbă, Austro-Ungaria foloseşte
navigația în interes propriu, pentru păstrarea legăturilor directe cu aliatul lor,
Bulgaria21. Starea de beligeranță odată instalată la Strâmtorile Mării Negre, prin
alinierea Imperiului Otoman alături de Puterile Centrale, a dus la încetarea
navigației prin Gura Sulinei22. Atâta timp cât România a avut un statut de
neutralitate (1914-1916), navigația pe sectorul românesc al Dunării s-a desfăşurat în
condiții normale, iar CED a continuat să-şi desfăşoare activitatea. Intrarea României
în război (14/27 august 1916) alături de Antantă şi apoi regimul ocupației germanoaustro-ungare, a dus la blocarea Dunării, care a încetat să mai fie în regim de ape
internaționale, iar CED a fost complet dezorganizată. Delegații puterilor centrale
au părăsit CED imediat după intrarea României în război, în timp ce delegații
puterilor occidentale plecaseră anterior. În toamna anului 1916, CED funcționa cu
doi reprezentanți: ai României şi ai Rusiei, care au fost împuterniciți de delegații
Angliei, Franței şi Italiei să reprezinte Comisia până la crearea condițiilor optime
de activitate normală23. În timp ce personalul român al CED, ajutat de marina
noastră militară, acționa pentru salvarea bunurilor Comisiei Europene de ocupația
duşmană, ruşii făceau pregătiri de instalare definitivă în Delta Dunării24. Un raport
diplomatic din 30 iulie 1945, privind „Dunărea şi Strâmtorile”, menționa că Rusia
acționa în virtutea unui acord secret anglo-franco-rus care prevedea constituirea
Constantinopolului în port liber şi asigura dominarea Strâmtorilor de către ruşi.
Existența acestui acord îl determina pe Pavel N. Miliukov, ministru rus de externe,
să declare în fața Dumei, în primăvara anului 1917, că „Rusia nu a pornit războiul
din pricina Strâmtorilor, dar nu-l va termina fără câştigarea lor”25. Numai victoria
revoluției bolşevice conduse de V. I. Lenin (25 octombrie/7 noiembrie 1917) şi
prăbuşirea imperiului țarist va stopa o nouă poziționare a Rusiei la Gurile Dunării

Daniela Buşă, op. cit. p. 104.
Ibidem, p. 287-291.
21 Nicolae Daşcovici, op.cit., p. 52.
22 Ibidem, p. 54.
23 Iulian Cârțână, Ilie Seftiuc, op. cit., p. 116.
24 Nicolae Daşcovici, op. cit., p. 55-56.
25 AMAE, Fond 71/România, 1941-1945, Documentar Dunărea şi Strâmtorile (nesemnat), vol. 514, p. 448.
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şi la Strâmtori.
Activitatea CED se va desfăşura în condițiile ocupației germane pe Dunărea
Maritimă, acest organism fiind modificat după interesele Puterilor Centrale26. Se
dorea transformarea Dunării într-o cale de comunicații continentală, prin excelență
germană, care să lege Marea Nordului cu Marea Neagră27. Numai interesele
divergente şi contradicțiile intervenite între Germania şi Austro-Ungaria au
facilitat României să-şi apere propriile poziții şi să împiedice o nouă Convenție a
Dunării. Este meritul lui Grigore Antipa, atunci Comisar al Guvernului Regatului
României pentru problemele Dunării28. Acesta participă şi la negocierile Tratatului
de pace cu Puterile Centrale, pe care România este obligată să-l accepte după
colapsul aliatului său din est, Rusia, devenită Sovietică şi care a semnat Tratatul de
la Brest-Litovsk cu Germania la 18 februarie/3 martie 1918 şi iese din război.
Finalul războiului mondial şi înfrângerea Puterilor Centrale, la care se
adaugă dispariția Imperiului Austro-Ungar, a dat peste cap diverse proiecte de
sorginte germană. Sistemul de tratate de la Versailles (1919-1920) va include
prevederi speciale privind restaurarea libertății de navigație în genere, navigația pe
principalele fluvii din Europa şi dispoziții speciale privind navigația pe Dunăre.
Atât Tratatul de la Versailles încheiat cu Germania, cât şi Tratatul de la Trianon
încheiat cu Ungaria (4 iunie 1920), prevăd Dunărea de la Ulm la Marea Neagră în
regim de ape internaționale, precum şi restabilirea activității Comisiei Europene a
Dunării (CED) cu atribuțiile avute înainte de război pe Dunărea Maritimă, de la
Sulina până la Brăila. Sunt menționați ca membri CED reprezentanții Marii
Britanii, Franței, Italiei şi României29.
Pentru Dunărea Fluvială, de la Brăila la Ulm, tratatele prevăd administrarea
acestui segment de către Comisia Internațională a Dunării (CID), nou înființată, din
care vor face parte 2 reprezentanți ai statelor germane riverane (Würtemberg şi
Bavaria), câte un reprezentant al fiecărui stat riveran (Austria, Ungaria, Cehoslovacia,
Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Bulgaria şi România) şi câte un reprezentant al
statelor neriverane membre în CED (Anglia, Franța şi Italia)30.
La 2 august 1920, se întruneşte la Paris o Conferință a Dunării, la care
participă Anglia, Franța şi Italia, ca state neriverane, dar membre în CED, statele
riverane - Cehoslovacia, Austria, Germania, Ungaria, Regatul Sârbo-Croato-Sloven,
România şi Bulgaria, dar şi Belgia cu Grecia, ca state desemnate de Puterile Aliate
şi Asociate. Conferința s-a întrunit în două sesiuni, realizând acordul tuturor
participanților pentru statutul definitiv al Dunării, semnat la 23 iulie 1921 şi intrat
în vigoare, după ratificare, la 1 octombrie 192231.
Statutul repetă principiile consacrate prin tratate privind libertatea navigației,
egalitatea tuturor pavilioanelor pe cursul navigabil al Dunării de la Ulm la Marea
Neagră, regimul fluvial internațional fiind un compromis între drepturile absolute
Iulian Cârțână, Ilie Seftiuc, op. cit., 117.
Ibidem.
28 Ibidem, p. 118.
29 AMAE, Fond Acorduri şi Convenţii. Tratatul de la Trianon, 1920, art. 275, 285.
30 Ibidem, art. 286; AMAE... Tratatul de la Versailles, 1919, art. 331.
31 Nicolae Daşcovici, op. cit., p. 75-77.
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şi exclusive ale suveranității teritoriale şi interesele generale ale navigației. Se
menține distincția între Dunărea Maritimă şi Dunărea Fluvială, administrate de
CED şi respectiv CID. Statutul lasă nemodificată compoziția CED, dar prevede
posibilitatea completării, la cerere, cu orice stat european „care va justifica în viitor
interese comerciale, maritime şi europene suficiente la Gurile Dunării”, dar numai
prin hotărârea în unanimitate a celor patru membri ai Comisiei32.
De această dată, din CED vor lipsi trei actori, totuşi europeni - Germania şi
Austria, state riverane Dunării, dar învinse în război, precum şi Rusia - devenită
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). Aceasta din urmă pierde
riveranitatea la Dunăre odată cu Decizia Sfatului Ţării de la Chişinău de unire a
Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918), iar după ieşirea unilaterală din
război, prin pacea de la Brest-Litovsk, încheiată cu Puterile Centrale, nu mai este
invitată să ia parte la sistemul de tratate de la Versailles.
În perioada imediat postbelică, timp de peste un deceniu, România s-a aflat
într-o stare aproape conflictuală cu CED, care, prin Statutul definitiv al Dunării, şia menținut integral prerogativele sale antebelice, cu puteri de stat în stat.
Diferendul dintre România şi CED pentru reducerea acestor prerogative şi limitarea
competențelor organizației de la Sulina până la Galați, fără extindere până la Brăila,
a ajuns să fie discutat în şedința Consiliului Ligii Națiunilor din decembrie 1926,
care a hotărât să trimită chestiunea, pentru aviz consultativ, la Curtea
Internațională de Justiție de la Haga33. Guvernul Regatului României a înaintat Curții
Permanente de Justiție (CPJ) de la Haga un memoriu documentat la 12 sptembrie
1927, care a fost dezbătut între 6 şi 13 octombrie 192734. CPJ de la Haga a dat, la 8
decembrie 1927 un aviz nefavorabil pentru România, conținând precizarea „CED
posedă pe sectorul Dunării Maritime care se întinde de la Galați la Brăila aceleaşi
competențe ca şi pe sectorul în aval de la Galați”, cu specificarea că „aceste
competențe se extind şi asupra portului Brăila”35. Nu este de mirare că un
asemenea verdict a determinat pe mulți specialişti din România, inclusiv pe C.
Conțescu, să opteze pentru desființarea CED. Adepți ai acestui curent au fost
Vintilă Brătianu, preşedinte al Consiliului de Miniştri (24.11.1927- 03.11.1928) şi
Nicolae Titulescu, ministru al Afacerilor Străine cu şase mandate între 6 iulie 1927
şi 29 august 1936.
Pe acest fond internațional intervine afirmarea Turciei republicane în
relațiile internaționale şi revizuirea statutului Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele.
Succesoare de facto a Imperiului Otoman, Republica Turcia, fondată oficial la 29
octombrie 1923, îşi asumă trecutul istoric al acestei mari puteri, cu un rol important
între Occidentul european şi Orientul asiatic36. Sub conducerea lui Mustafa Kemal
Atatürk (1881-1938), ca preşedinte al republicii, diplomația turcă se manifestă
ofensiv în rezolvarea problemei Strâmtorilor. Poziția internațională a Turciei este
Ibidem, p. 77-84.
Iulian Cârțână, Ilie Seftiuc, op. cit., p. 256-260.
34 Ibidem, p. 261.
35 Ibidem, p. 261-262.
36 Dumitru Preda (coord.), România-Turcia. Documente diplomatice, vol. 1, Editura Cavallioti,
Bucureşti, 2011, p. VII.
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determinată de faptul că Strâmtorile străbat teritoriul ei național. Politica ei în
această chestiune a fost supusă unei duble influențe - presiunea terestră a Rusiei
(URSS) şi prezența maritimă a Angliei. Preponderența uneia sau alteia afectau nu
numai suveranitatea Turciei, dar şi securitatea altor state din regiune, inclusiv a
României. Mutațiile petrecute în Anatolia prin prăbuşirea Imperiului Sultanilor şi
noua configurație politică după războiul greco-turc, face ca Turcia să treacă din
categoria statelor învinse, în tabăra învingătoare.
În consecință, la 24 iulie 1923 se încheie Tratatul de pace de la Lausanne,
semnat de reprezentanții Marii Britanii, Franței, Italiei, Japoniei, Bulgariei, Greciei,
României, Uniunii Sovietice şi Regatului sârbo-croato-sloven cu Turcia. Convenția
Strâmtorilor face parte integrantă din acest tratat şi stipulează „principiul libertății
de trecere şi de navigație, pe mare şi în aer, în timp de pace, ca şi în timp de război
... considerând că menținerea acestei libertăți este necesară păcii generale şi
comerțului în lume”37. În text se stabilesc şi o serie de garanții pentru respectarea
acestei libertăți, cum sunt: demilitarizarea țărmului Strâmtorilor, precum şi a
insulelor din Marea Marmara şi Marea Egee; înființarea Comisiei Strâmtorilor,
sub preşedinția Turciei, având ca membri Franța, Marea Britanie, Italia, Japonia,
Bulgaria, Grecia, România, URSS, un organism cu atribuții mult reduse; obligația
semnatarilor de a interveni în cazul unei violări a dispozițiilor privind libertatea
navigației38. Practic se instituie o internaționalizare limitată la Strâmtori, ținându-se
seama de suveranitatea Turciei. Chiar şi în aceste condiții Turcia este nemulțumită
de patronajul internațional instituit şi va acționa pentru revizuirea regimului
Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele.
Într-o analiză a preliminariilor Conferinței de la Montreux efectuată în
Centrala MAE de la Bucureşti, din 30 iulie 1945, se aprecia că Turcia avea tendința
de a controla ea singură Strâmtorile în virtutea dreptului de suveranitate şi de
apărare. În acelaşi timp, riveranii Mării Negre, care nu au altă respirație maritimă,
invocă şi ei libertatea deplină a Strâmtorilor, cu consecințele sale - demilitarizarea
şi controlul internațional, în baza aceluiaşi drept de suveranitate, care se traduce
prin libertatea economică şi politică39. Se exprimă opinia că interesul Turciei la
Strâmtori corespunde cu interesele României la Gurile Dunării, „în măsura în care
şi ea este nevoită să caute în Occident un sprijin şi o contrapondere presiunii
ruseşti”40. Se trage concluzia că Turcia va putea admite un regim de internaționalizare
şi demilitarizare a Strâmtorilor numai în cazul în care securitatea ei va primi o
garanție „fie prin organizarea perfectă a securității colective, fie printr-un acord
special al marilor puteri interesate”. În caz contrar, „Turcia va fi nevoită să accepte
sprijinul Rusiei (URSS), pentru realizarea unei formule de internaționalizare
limitată la navigația comercială”41. Mai mult, diplomația română acceptase condiția
pusă de Turcia la încheierea Înțelegerii Balcanice - între Grecia, Iugoslavia,
România şi Turcia, (sau Pactul de la Atena - 9 februarie 1934, cum mai era numit
AMAE, Fond 71/România, 1941-1945, Documentar Dunărea şi Strâmtorile (nesemnat), p. 456.
Ibidem, p. 459-460.
39 Ibidem, p. 426.
40 Ibidem.
41 Ibidem, p. 427.
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acest acord interbelic), respectiv sprijinul necondiționat al partenerilor la rezolvarea
problemei Strâmtorilor conform intereselor turceşti42. Acestea sunt rațiunile pentru
care România, prin Nicolae Titulescu, a sprijinit la Montreux punctul de vedere al
guvernului turc legat de „Comisia Strâmtorilor”, prin care se suprima orice
încălcare „internațională” a suveranității Turciei43. Convenția privitoare la Regimul
Strâmtorilor Mării Negre - Bosfor şi Dardanele, semnată la 26 iulie 1936 la Montreux,
care prevedea suprimarea Comisiei Strâmtorilor (art. 24), atribuțiile ei fiind trecute
guvernului turc, a fost o primă revizuire, paşnică, a ordinii internaționale de după
război. Turcia a obținut atunci naționalizarea Strâmtorilor cu sprijinul României şi
al Uniunii Sovietice. Acest rezultat a fost privit de diplomația română ca un
precedent pentru litigiul României cu Comisia Europeană a Dunării. Socoteala de
la Montreux nu se potriveşte însă cu evoluția evenimentelor de pe continent.
Ascensiunea Germaniei sub regimul nazist şi a Uniunii Sovietice cu regim
comunist în relațiile intra-europene şi presiunile acestora asupra României vor
schimba radical opțiunea elitelor politico-diplomatice de la Bucureşti față de CED.
Atât Germania, cât şi URSS readuc în actualitate „Chestiunea Dunării”, manifestându-se
la modul agresiv în a determina modificarea organizării Dunării aşa cum a fost
stabilită prin sistemul de tratate de la Versailles, pe care nu le recunoşteau şi
acționau la modul declarat pentru revizuire. Interesele lor economice le determină
însă să lanseze diverse proiecte sau aranjamente care să le permită accesul în
structurile organizatorice existente.
Germania şi URSS se arată interesate de CED şi fac cereri de aderare, ca şi
Grecia şi Polonia. România amână răspunsul, întrucât Nicolae Titulescu, imediat
după Conferința de la Montreux în problema Strâmtorilor (20 iunie-22 iulie 1936),
când încă era ministru al Afacerilor Străine, anunțase public că solicita desființarea
CED şi, în consecință, cererile de aderare a noi state rămâneau fără obiect44.
Pentru România, deținătoare a Gurilor Dunării, se punea problema atitudinii
față de structurile organizatorice dunărene - CED şi CID. O desființare a lor punea
România față în față cu Germania, pentru care Dunărea era un fluviu german.
Soluția menținerii CED apare ca mult mai potrivită, deoarece preponderența
germană putea fi contrabalansată prin prezența Angliei, Franței şi Italiei alături de
România. Precedentul Montreaux va fi folosit însă pentru revizuirea prerogativelor
CED. Opțiunea Germaniei pentru desființarea CID şi presiunea crescândă pentru a
discuta regimul Dunării, au determinat Anglia şi Franța să fie mai receptive la
solicitările României de a prelua acele atribuții care îi afectau suveranitatea la
Dunărea maritimă.
În acest context internațional, guvernul român a convocat o conferință la
Sinaia, la 8 august 1938, pentru modificarea regimului CED, care a întrunit, alături
de delegația română,, reprezentanții Franței şi Angliei. Italia a manifestat o
atitudine de espectativă, rezultată din relația specială pe care o avea cu Germania45.
După zece zile de intense negocieri, s-a ajuns la un „Aranjament”, semnat la 18
Ibidem, p. 472.
Paul Gogeanu, op. cit., p. 175.
44 Ibidem, p. 507 (Interviu acordat de N. Titulescu ziarului „Le Temps”, la 26.07.1936).
45 Ibidem, p. 517.
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august 1938, care prevedea: încetarea exercitării de către CED a puterilor speciale
cu caracter de extrateritorialitate şi transferarea acestora către autoritatea teritorială
română. Pentru ca Aranjamentul de la Sinaia să intre în vigoare era nevoie şi de
adeziunea Italiei, care a condiționat actul de admiterea Germaniei în CED. La 24
decembrie 1938, Germania transmite României propunerea ca intrarea ei în CED să
se facă simultan cu aderarea ei şi a Italiei la Aranjamentul de la Sinaia şi cu
depunerea ratificărilor de către celelalte state. Până la urmă, noul ministru al
Afacerilor Străine, Grigore Gafencu, comunică Germaniei, prin ambasadorul ei la
Bucureşti, Wilhelm Fabricius, acordul părții române la propunerile germane. La 1
martie 1939, miniştrii Franței, Angliei, Italiei şi Germaniei au semnat la Bucureşti,
împreună cu reprezentanții României, Grigore Gafencu şi Constantin Conțescu un Acord care prevedea intrarea Germaniei în CED şi aderarea Italiei şi Germaniei
la Aranjamentul de la Sinaia46.
Pentru România acordurile de la Sinaia şi Bucureşti au constituit un succes
similar cu cel obținut de Turcia la Montreux doi ani mai devreme. Numai că
evenimentele din Europa se precipită prin ascensiunea Germaniei naziste şi ieşirea
la rampă a Uniunii Sovietice comuniste, ambele state totalitare care îşi manifestă
vizibil şi agresiv interesele la Gurile Dunării şi la Strâmtori.
Pentru România, Conferința Dunării de la Bucureşti din toamna anului 1940,
a avut o importanță majoră. În primul rând, menținerea în vigoare a Aranjamentului
de la Sinaia era condiționată de existența CED. Perspectiva desființării acestui
organism nu mai aducea nimic bun pentru România, în condițiile concordiei existente
la nivelul anului 1940 între Germania şi URSS, care se voiau stăpâne pe Dunăre.
Menținerea CED, sub orice formă, cade în sarcina lui Vespasian V. Pella, delegat
titular al României la CED şi CID începând de la 1 octombrie 1939, care l-a înlocuit
în aceste organisme pe Constantin Conțescu.
V.V. Pella, diplomat de excepție, jurist de largă recunoaştere internațională,
participant şi el la Conferința de la Montreux privind regimul Strâmtorilor, este
adeptul menținerii CED47. România se afla din nou în situație limită ca în
momentul primirii Germaniei în CED, când existența Comisiei a salvat echilibrul
balanței în care s-ar fi aflat partea română față în față cu colosul german. De această
dată România se va afla, la Bucureşti, față în față cu colosul sovietic, militarist şi
agresiv şi va trebui să jongleze între Germania şi URSS pentru a salva CED şi a-şi
apăra propriile interese.
URSS, reintrată în Comisia Europeană, se consideră ca succesoare a Imperiului
Rusiei la conferință. Delagatul sovietic va pune cele mai grave probleme în fața
României prin pretenția de constituire pe Dunărea Maritimă a unui „condominium
româno-sovietic”, practic asupra întregii Delte a Dunării, amintind de protectoratul
unilateral al Rusiei asupra Principatelor Române, care exista anterior Războiului
Crimeii. Continuitatea între linia politică a Imperiului Rusiei şi a Uniunii Sovietice
este relevantă în „Chestiunea Dunării” şi în problema Strâmtorilor.
Prin aceste propuneri, URSS prejudicia nu numai interesele României, ci şi
ale Germanie şi Italiei. Neînțelegerile între Germania şi URSS pe „chestiunea
46
47

Iulian Cârțână, Ilie Seftiuc, op. cit., p. 329-335.
Alexandru Ghişa, Un diplomat în serviciul patriei, Vespasial V. Pella, în M. I., nr. 7(544), iulie 2012, p. 8-9.
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Dunării” vor duce până la urmă la declanşarea războiului germano-sovietic la 22
iunie 1941, cu toate consecințele cunoscute atât pe durata războiului, cât mai ales la
Pacea de după război48.
Fosta URSS, învingătoare în război, alături de Anglia şi Statele Unite, îşi
impune condițiile la pacea de după război în cele două teme analizate - „chestiunea
Dunării” şi „problema Strâmtorilor”, revendicând pentru ea controlul acestora. În
„chestiunea Dunării” realizează controlul asupra Gurilor Dunării printr-un condominium româno-sovietic, odată cu anihilarea opoziției româneşti prin comunizarea
României la 6 martie 1945, intrată în sfera ei de influență, cu acordul Angliei şi al
SUA. De asemenea, prin impunerea la Belgrad, în august 1948, a Convenției
privind navigația pe Dunăre, desființează Comisia Europeană a Dunării şi instituie
un organism unic, Comisia Dunării, pe principiul riveranității, din care exclude
proprii aliați - Anglia, Franța şi SUA, acceptând numai statele deja comunizate.
În relația cu Turcia, URSS denunță acordurile încheiate în perioada interbelică,
are revendicări teritoriale, solicită dreptul de a avea baze militare la Strâmtori,
turco-sovietice, pe modelul instituit cu România şi cere revizuirea Convenției de la
Montreux49. Aici nu reuşeşte comunizarea Turciei şi nici acordul aliaților. Avantaj
Turcia.

Alexandru Ghişa, 1940 România şi primele fisuri în aplicarea Pactului Ribbentrop-Molotov: Bucovina,
Transilvania şi Chestiunea Dunării (II), Istorie şi Civilizație, anul III, nr. 27, Decembrie 2011, p. 27-29.
49 AMAE, Fond 71/România, 1941-1945, Documentar Dunărea şi Strâmtorile (nesemnat), p. 599.
48
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SITUAŢIA ÎNVĂŢ ĂMÂNT ULUI DIN REGIUNEA
CONSTANŢ A ÎN LIMBILE DE P REDARE TĂT ARĂ
ŞI TURCĂ REFLECTAT Ă ÎNTR -UN DOCUMENT
DIN ANUL 1956

Virgil COMAN
Abstract: In order to have a better knowledge about the situation of instruction taught in Tatar and
Turkish in Constanţa region, we considered necessary to introduce into the scientific circuit a document issued in
1956 by two working groups including representatives from the central and local organizations of the Romanian
Workers Party, as well as representatives from the Ministry of Education and Constanţa Regional Education
Department. Though the present document represents the point of view of the authorities of that time, it provides
us the opportunity to analyse different information about the schools with Tatar and Turkish teaching languages,
working conditions, number of pupils, teachers’ professional level, school books’ use.

Pentru mai buna cunoaştere a situației învățământului în limbile de predare
tătară şi turcă din regiunea Constanța am considerat oportun să introducem în
circuitul ştiințific un document elaborat în anul 1956 de două colective de lucru
formate din delegați de la nivel central şi regional ai P.M.R., respectiv reprezentanți ai
Ministerului Învățământului şi ai Secției de învățământ regionale Constanța.
Deşi acesta prezintă punctul de vedere al autorităților vremii, ne oferă
posibilitatea de a analiza numeroase informații despre numărul şcolilor cu limbile de
predare tătară şi turcă şi condițiile de funcționare, numărul elevilor care le frecventau,
nivelul de pregătire al cadrelor didactice, problema utilizării manualelor ş.a.
Pentru o mai bună înțelegere, la transcrierea documentului am îndreptat
greşelile vădite de corectură, însă am păstrat, pe cât posibil, limbajul de epocă.
***
REF ERA T
cu privire la situația şcolilor cu limba de predare tătară şi turcă
din regiunea Constanța
Pentru cunoaşterea mai temeinică a condițiunilor de funcționare a şcolilor cu limba
de predare tătară şi turcă din regiunea Constanța, au fost formate două colective, care au
vizitat un număr de 16 şcoli, din raioanele: Medgidia, Negru Vodă şi oraşul Constanța.
Colectivul I. format din tov. Bloagoev Milorad, din partea comisiei pentru
problemele naționalităților de la C.C. al P.M.R.; tov. Munteanu Valer delegat din partea
Ministerului Învățământului; tov. Birț Gheorghe, delegat al sectorului şcoli al Comitetului
regional P.M.R. Constanța şi tov. Selim Rasim, delegat al Secției de învățământ regionale
Constanța, a vizitat şcolile cu limba de predare tătară din oraşele Constanța şi Medgidia;
comunele Ciocârlia de Jos, Ciocârlia de Sus, Valea Dacilor (raionul Medgidia), precum şi
şcoala din satul Tătaru, comuna Comana (raionul Negru Vodă ).
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Colectivul II. Format din tov. Jelescu Florica, delegata sectorului şcoli a Comitetului
regional P.M.R. Constanța, tov. Nistor Dumitru delegatul Ministerului Învățământului şi
tov. Sefchet Omer, delegatul Secției de învățământ regionale Constanța, a vizitat şcolile cu
limba de predare turcă şi tătară din Constanța, Fântâna Mare, Techirghiol, Independența,
Cobadin (Raionul Negru Vodă), Medgidia, Basarabi, Valea Seacă, Valul lui Traian (raionul
Medgidia).
În scopul documentării asupra situației şi a condițiilor de funcționare a acestor şcoli,
s-a luat legătura cu organele de partid locale raionale şi comunale; cu preşedinții sfaturilor
populare raionale şi comunale; cu cadrele didactice şi părinți ai elevilor.
Din datele culese rezultă că, în regiunea Constanța, numărul populației de
naționalitate tătară şi turcă se ridică la cca. 26.000 locuitori, iar pentru instruirea şi educarea
copiilor de vârstă şcolară ai acestei populații, în regiune funcționează, cu limba de predare
tătară, un număr de 47 de şcoli de 4 ani şi o secție, cu un total de 1.496 de elevi; 5 şcoli de 7
ani cu 268 elevi, precum şi şcoala pedagogică, în lichidare, cu un număr de 40 elevi.
Cu limba de predare turcă, funcționează un număr de 11 şcoli de 4 ani şi 4 secții, cu
un total de 503 elevi şi 3 şcoli de 7 ani, cu un număr de 123 elevi.
Pentru instruirea şi educarea acestor elevi, au fost încadrați, la şcolile cu limba de
predare tătară, un număr de 80 de învățători, dintre care, 20 sunt necalificați. Pentru cl. VVII a fost încadrat un număr de 22 de profesori, dintre care numai doi sunt calificați, restul
fiind absolvenți de şcoală pedagogică şi ai seminarului musulman, secția pedagogică.
La şcolile cu limba de predare turcă au fost încadrați, la cl. I-IV, 26 învățători, dintre
care 19 sunt calificați; iar pentru cl. V-VII, au fost încadrați un număr de 5 profesori
necalificați, restul de cadre aparținând celorlalte şcoli tătare şi române.
Din totalul numărului de cadre care predau la şcolile cu limba de predare tătară şi
turcă, 5 învățători şi 4 profesori nu cunosc această limbă. În schimb, în şcolile cu limba de
predare română funcționează 5 învățători şi 4 profesori, care cunosc limba tătară şi turcă.
După reforma învățământului din 1948, învățământul minorităților naționale din
această regiune a luat o mare dezvoltare. Astfel în locul celor câtorva şcoli confesionale, cu
limba de predare turcă, ce au funcționat până la această dată, s-au înființat şcoli cu limba de
predare tătară şi turcă, în toate localitățile unde exista populație mai numeroasă de
naționalitate turcă sau tătară.
Dacă până la 1948 aceste şcoli funcționau în localuri improprii, construite de
populația comunei respective şi administrate de Comunitatea musulmană, după reformă,
prin grija partidului, s-au amenajat şi construit localuri noi, în mare parte corespunzătoare,
în care să fie instruiți şi educați în limba maternă copiii acestor naționalități.
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ, prin grija Ministerului
Învățământului, aceste şcoli au fost dotate cu mobilier şcolar necesar, precum şi cu
materialul didactic corespunzător, pentru predarea unui învățământ realist ştiințific. De
asemenea, şcolile au fost asigurate cu manualele necesare.
O grijă deosebită a fost acordată pregătirii cadrelor didactice necesare pentru
încadrarea şcolilor, ca acestea să poată asigura, în limba maternă, un învățământ de calitate.
Astfel, dacă până în 1948, majoritatea acestor şcoli erau încadrate cu absolvenți ai
Seminarului musulman din Medgidia, după reforma învățământului a luat ființă Şcoala
pedagogică tătară, care asigura cadrele necesare pentru şcolile cu limba de predare tătară.
Ca urmare a aplicării politicii partidului şi guvernului în problemele naționale, din
rândurile populației tătare şi turce s-au ridicat numeroşi oameni ai muncii, care dețin astăzi
funcții de răspundere, ca: activişti de partid, preşedinți, secretari şi deputați în sfaturile
populare; preşedinți de G.A.C., activişti culturali, etc.
Din rândurile populației s-a ridicat, de asemenea, a nouă intelectualitate, ca medici,
ingineri, profesori etc.
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Cu toate succesele obținute, în activitatea şcolilor cu limba de predare tătară şi turcă
exista încă o serie de greutăți şi lipsuri.
I. Şcolile cu limba de predare tătară
Pentru studierea condițiilor în care îşi desfăşoară activitatea şcolile cu limba de
predare tătară, au fost vizitate şcolile din următoarele localități: Ciocârlia de Jos, Ciocârlia de
Sus, Valea Dacilor, Basarabi, Valea Seacă, Valul lui Traian şi Independența (şcoli de 4 ani);
oraşul Constanța, Medgidia, Tătaru, Cobadin (şcoli de 7 ani), precum şi Şcoala pedagogică
din oraşul Constanța.
Cercetând condițiile materiale ale acestor şcoli s-a constatat că, din totalul celor 12
unități vizitate, numai 6 dintre ele: Basarabi, Cobadin, Ciocârlia de Jos, Ciocârlia de Sus,
Valea Dacilor şi Medgidia au localuri corespunzătoare, construite din fonduri centralizate
sau autoimpunere, în anii puterii populare. Restul localurilor de şcoală sunt neîncăpătoare şi
nu satisfac cerințele pedagogice şi igienice. Astfel, localul Şcolii de 7 ani din Tătaru dispune
numai de 2 săli de clasă, deşi are nevoie de 6 săli. Din această cauză cursurile se țin pe
jumătăți de zile, iar o sală de clasă a fost improvizată în localul căminului cultural, situată la
mare distanță de şcoală, care, de asemenea, nu satisface cerințele unei săli de clasă.
Ţinem să arătăm că actualul local de şcoală a aparținut înainte de reformă Şcolii de 4
ani cu limba de predare română, care, în prezent funcționează într-o casă particulară, local
impropriu pentru şcoală, fiind neîncăpător, întunecos, iar unul dintre pereți amenință cu
prăbuşirea, fapt care pune în primejdie viața copiilor.
Pentru asigurarea unei funcționări normale a învățământului din această localitate,
este necesar să se construiască, din fond centralizat, un local mare pentru şcoala cu limba de
predare tătară, iar actualul local al şcolii tătare să fie folosit pentru Şcoala de 4 ani cu limba
de predare română.
Reparații radicale necesită Şcoala de 7 ani tătară din oraşul Constanța, care este un
local vechi, de 70 ani. Celelalte localuri de şcoală au nevoie de amenajări şi reparații, care se
pot face prin mijloace locale.
O greutate întâlnită la majoritatea şcolilor vizitate o constituie lipsa de dependințe
şcolare, fapt care influențează negativ asupra aspectului igienic şi educativ al elevilor.
Cât priveşte mobilierul şcolar, acesta, în general, satisface nevoile şcolare. Se simte
mai ales lipsa dulapurilor pentru păstrarea materialului didactic; a sobelor pentru încălzit, a
meselor şi tablelor de scris. Astfel, la Şcoala de 7 ani din Tătaru, substanțele chimice se
păstrează, din lipsă de dulapuri, pe ferestre, punând în pericol sănătatea copiilor.
O atenție mai mare trebuie acordată bunei funcționări a grădiniței de copii din Valea
Dacilor, care funcționează în condiții necorespunzătoare, privite din toate punctele de
vedere: local, mobilier şi material de joc.
Toate şcolile de 4 şi 7 ani vizitate au fost dotate cu material didactic pentru toate
obiectele de învățământ. Aceste materiale nu au fost, însă, distribuite în mod judicios de
către organele secțiilor de învățământ. Astfel, la Şcoala de 7 ani din Tătaru s-a trimis o
colecție completă de substanțe chimice, însă nu s-a trimis nici cel puțin o eprubetă, retortă,
maşină de spirt, stative, etc., fapt care face ca aceste materiale să devină inutilizabile, iar
lecțiile de chimie să se desfăşoare numai teoretic, abstract.
Una din greutățile serioase întâlnite la aceste şcoli şi care frânează buna desfăşurare a
procesului de învățământ, o constituie manualele. În prezent, în şcolile cu limba de predare
tătară se folosesc trei feluri de manuale: cele aduse din URSS, Republica autonomă tătară,
tipărite cu caractere chirilice şi care diferă de limba tătară vorbită în regiunea Constanța. Din
cauza aceasta, elevii sunt obligați să învețe o limbă nouă pe care nu o cunosc nici părinții şi
nici profesorii chiar, decât în proporții de 40%, cu toate că în cadrul cursurilor I.C.P.C.D. li sa predat această limbă. Din această cauză, profesorii folosesc aceste manuale, numai în
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predarea limbii materne, restul obiectelor de învățământ se predau sau în dialectul tătar
dobrogean, sau direct în limba română.
Din cauză că nici profesorii nu cunosc limba tătară din manualele tipărite în U.R.S.S.,
anumite cuvinte, termeni tehnici sau ştiințifici, sunt traduse în dialectul dobrogean în mod
greşit, fapt care duce la denaturări. Astfel, învățătorul de la şcoala de 4 ani Indepedența nu a
putut explica în dialectul dobrogean cuvintele: sterltamak, bârnice, haltkare, acestea
rămânând neînțelese pentru elevi. De altfel, numeroase cuvinte sunt necunoscute şi altor
cadre didactice din şcolile tătare.
Al doilea rând de manuale folosite în şcolile cu limba de predare tătară, sunt cele de
cultură generală, tipărite în limba română şi folosite în şcolile româneşti. Predarea
cunoştințelor după aceste manuale se face în condiții cu totul originale. Cadrele didactice se
pregătesc pentru lecții, după aceste manuale; predarea, însă, se face în limba tătară, dialectul
dobrogean, iar elevii, la rândul lor, îşi pregătesc lecțiile acasă după aceleaşi manuale
româneşti, sunt ascultați în schimb, în limba tătară.
Din cauza greutăților arătate mai sus, în unele şcoli ca: Medgidia, Basarabi,
Topriasar, etc., predarea cunoştințelor de cultură generală se face direct în limba română.
Al treilea fel de manuale folosite în şcolile tătare, sunt cele tipărite anume pentru
predarea limbii române în şcolile minorităților naționale. Aceste manuale, în general, nu
satisfac cerințele de pregătire a elevilor, deoarece mulți dintre elevii tătari vorbesc, încă din
familie, limba română şi vin în şcoală cu un bogat vocabular în această limbă. Pe de altă
parte, mulți dintre elevii absolvenți ai cl. a VII-a candidează pentru admiterea în cl. VIII-a,
unde întâmpină serioase greutăți din cauza nivelului scăzut de cunoştințe de limba română,
datorită folosirii acestor manuale. Astfel, la examenul de admitere în cl. VIII-a din anul
şcolar 1955/1956 subiectul dat la limba română ,,Mineri din Maramureş’’ nu a putut fi tratat
de elevii proveniți din şcolile tătare, din cauză că ei nu parcurseseră această temă în
manualele pe care le-au folosit.
Pentru a veni în ajutorul părinților care doresc să-şi înscrie copiii în şcolile medii,
socotim necesar să fie micşorat numărul de ore repartizat pentru predarea limbii materne şi
mărit, cu acelaşi număr de ore, predarea limbii române. În acest caz, este necesară tipărirea
unui manual nou, care să corespundă acestor cerințe.
Învățătorii şi profesorii care încadrează şcolile cu limba de predare tătară, în mare
măsură corespund sarcinilor ce le revin şi realizează un învățământ corespunzător cu
programele şcolare. Învățătorii, care predau la aceste şcoli sunt, în cea mai mare parte,
produsul Şcolii pedagogice tătare din Constanța, care a dat până în prezent 66 absolvenți.
Restul învățătorilor sunt proveniți din absolvenții Seminarului musulman, secția pedagogică,
din Medgidia.
În urma cercetărilor făcute pe teren, rezultă, însă, că sunt încă numeroşi învățători
slab pregătiți profesional şi desfăşoară un învățământ la un nivel scăzut. Astfel, învățătorii
şcolilor din Ciocîrlia de Sus şi Valea Dacilor n-au fost găsiți la şcoală, deşi erau ore de
cursuri. Aceiaşi învățători au intrat apoi la clasă, complet nepregătiți, predând lecțiile în
mod anarhic, cu ignorarea celor mai elementare cerințe pedagogice. Învățătorul din
Ciocârlia de Jos nu avea trecută în catalog materia parcursă, mai bine de o lună de zile. Nu
avea trecute notele la obiectele respective de învățământ, deşi în situația pe pătrare erau
trecute mediile finale.
Rezultatele slabe au fost constatate şi la Şcoala de 7 ani din Tătaru. Din asistențele
făcute la ore, ca şi din lucrările de control rezultă că elevii nu şi-au însuşit decât în parte
cunoştințele cerute de programele de învățământ. Astfel, profesoara de limba română, care
preda la cl. V-VII, deşi absolventă de şcoală pedagogică, face greşeli în predarea gramaticii,
confundând complementele între ele, predicatele verbale cu cele nominale, substantivele cu
subiectele, etc. Lucrarea de control la limba română dată elevilor la cl. VII-a, a arătat că din
cei 7 elevi, numai trei au putut obține nota de promovare, restul lucrărilor fiind mult sub
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cerințele programei. Aceiaşi elevi aveau în schimb pe toate pătrarele la obiectul de limba
română numai note de 4 şi 5. Chiar şi nivelul cunoştințelor la limba maternă nu este mai
satisfăcător. Lucrarea de control dată elevilor la cl. IV a arătat că numai trei din nouă elevi
au obținut nota de 3 şi 4, restul lucrărilor fiind clasificate cu note de la 2 şi 1.
Lipsuri, tot atât de serioase, au fost găsite în predarea cunoştințelor de limba română,
la Şcoala de 7 ani tătară din Medgidia. Cu toate că profesoara este calificată pentru
învățământul mediu şi preda în specialitate, din cauza slabei pregătiri profesionale, dar mai
ales a nivelului scăzut ideologic şi politic, face grave greşeli în predarea lecțiilor. Ascultând
lecția ,,Mitrea Cocor’’, la cl. VII-a elevii povestesc în mod mecanic rezumatul lecției din
manual iar când sunt puşi să răspundă la diferite întrebări, elevii dovedesc că n-au înțeles
nici 50% din lecție. Când profesoara trece la completarea unor răspunsuri, afirma că Mitrea
Cocor a fost comunist ilegalist, care a înfăptuit socializarea agriculturii în țara noastră.
Din analiza lucrării de control dată elevilor de cl. VII-a cu tema ‘’Ce voi face după
terminarea şcolii’’, rezultă că elevii pe lângă faptul că n-au încă o orientare profesională fac
grave greşeli de limbă, punctuație şi ortografie, dovedind un nivel scăzut de cunoştințe, la
acest obiect de învățământ. Din totalul de 25 lucrări, numai 5 au putut fi notate cu 3 şi 4, iar
restul cu nota 2, deşi o parte dintre aceşti elevi şi-au exprimat dorința chiar în lucrarea scrisă
că vor să urmeze şcoala medie. Rezultă de aci că, aceşti elevi, nu vor putea pătrunde, însă, în
cl. VIII-a tocmai din cauza slabei lor pregătiri, în special la limba română.
Greutăți în predarea cunoştințelor de cultură generală, întâmpină, la această şcoală şi
profesorul de matematică, care necunoscând limba tătară preda lecțiile numai în limba
romînă, limbă pe care elevii nu o stăpânesc decât în mică măsură. Din aceste cauze, cu toate
eforturile pe care le depune profesorul, rezultatele continuă să rămână minime. Răspunderea
acestei situații o poartă secția de învățămînt regională şi <cea> raională, care au admis să fie
încadrați la şcolile cu limbile de predare tătară şi turcă 9 profesori şi învățători de
naționalitate română şi care nu cunosc aceste limbi, în timp ce un număr de 11 învățători şi
profesori de naționalitate tătară şi turcă predau în şcolile române.
Orientarea profesională a elevilor
Din sondajele făcute la diferitele şcoli cu limba de predare tătară; din convorbirile
avute cu cadrele didactice şi părinții elevilor, rezultă că dintre absolvenții şcolilor de 4 cl.
aproape 50% se orintează spre şcolile de 7 ani cu limba de predare tătară şi română. Restul
elevilor, în cea mai mare parte, rămân acasă şi lucrează alături de părinții lor la muncile
agricole. Părinții, ai căror copii sunt înscrişi în şcolile de 7 ani sunt, în general, preşedinți de
sfaturi populare, preşedinți de G.A.C-uri, activişti de partid şi cultural, etc. Aceştia, în multe
cazuri pentru a asigura o cât mai temeinică pregătire fiilor lor, îi înscriu direct în şcolile de 4
sau 7 ani cu limba de predare română sau cer să repete cl. IV-a la şcoala română, în vederea
consolidării cunoştințelor de limba română. E suficient să arătăm că în cl. I-a de la Şcoala cu
limba de predare tătară din Constanța din cei 30 elevi tătari, obligați să urmeze cl. I-a, numai
3 s-au înscris şi frecventează cursurile şcolii tătare. Restul de 17 au fost înscrişi în diferite
şcoli româneşti din oraş.
Orientarea profesională a elevilor începe, propriu-zis, numai după absolvirea cl. VIIa. Astfel, în anul şcolar 1954/1955, din 19 absolvenți ai Şcolii de 7 ani cu limba de predare
tătară din Medgidia numai 5 s-au prezentat la examenul de admitere din cl. VIII însă, din
cauza slabei pregătiri, n-au reuşit nici unul. Ulterior, 4 elevii s-au înscris şi frecventează în
prezent cursurile cl. VIII-a serale. Restul absolvenților au intrat în diferite şcolii profesionale,
sau în producție, în cooperativele meşteşugăreşti.
Din lucrarea de control dată elevilor de cl. VII-a din comuna Tătaru reiese că din cei
17 elevi numai unu şi-a exprimat dorința să urmeze şcoala medie, două fete vor să rămână
acasă, să ajute pe părinți la muncile agricole, iar restul vor să îmbrățişeze diferite meserii ca:
metalurgie, radiofonie, croitorie, etc.

319

V i r gi l Com a n
Până în anul şcolar 1953/1954, când Şcoala pedagogică tătară din Constanța primea,
prin concurs, absolvenți ai VII clase de la şcolile cu limba de predare tătară se prezentau la
examenul de admitere câte 40-50 candidați. După desființarea acestei şcolii, parte din
absolvenții cl. a VII-a se îndreptă spre Seminarul musulman din Medgidia singura şcoală de
grad mediu în limba tătară.
Pentru orientarea justă a elevilor spre învățământul mediu de cultură generală, se
simte nevoia înființării unei şcoli medii cu limba de predare tătară. Aceasta ar duce şi la
întărirea autorității învățământului din şcolile de 7 ani cu limba de predare tătară.
Cât priveşte absolvenții şcolii pedagogice tătare, aceştia cu mici excepții, au fost bine
pregătiți, parte din ei sunt astăzi studenți fruntaşi la învățătură în diferite facultății din țară
şi U.R.S.S.
Dacă activitatea instructiv-educativă în şcolile cu limba de predare tătară se desfaşoară
cu greutațile şi lipsurile arătate mai sus, aceasta se datoreşte şi lipsei de sprijin suficient din
partea organelor locale: sfaturile populare, organizațiile de partid, conducerile G.A.C. şi, în
special, a lipsei ajutorului direct şi permanent din partea org. de îndrumare şi control ai
secției de învățământ regionale şi raionale. Din cercetările făcute pe teren rezultă că
majoritatea acestor şcoli n-au fost vizitate decât în treacăt, fără să se încheie procese-verbale,
din care să rezulte măsuri şi sarcini concrete, care să ducă la lichidarea lipsurilor şi
îmbunătățirea muncii.
II. Şcolile cu limba de predare turcă
Au fost vizitate următoarele şcoli cu limba de predare turcă: Şcoala de 7 ani din
oraşul Constanța, Şcoala de 7 ani din satul Fântâna Mare, comuna Independența (raionul
Negru Vodă), Şcoala de 4 ani din oraşul Medgidia şi din Techirghiol.
În legătură cu asigurarea condițiilor materiale de funcționare a şcolilor se constată:
Localul şcolii din Techirghiol este corespunzător şi bine îngrijit. Există însă localuri
necorespunzătoare. Astfel, la secția turcă de pe lângă Şcoala tătară din Medgidia, şcoala
funcționează într-un local cu totul impropriu pentru buna funcționare a şcolii aparținând de
D.R.M. Pardoseala este de cărămidă, iar pereți despărțitori dintre clase sunt făcuți din stuf şi
carton. Este necesar ca acest local să fie amenajat în mod radical prin pardosirea cu scândură
a duşumelii şi construirea de pereți despărțitori între clase din cărămidă, sau găsirea a unui
alt local corespunzător. Şcoala de 7 ani turcă din oraşul Constanța, funcționează într-un local
impropriu pentru şcoală. Sălile de clasă sunt neîncăpătoare şi cu trecerea dintr-o sală în alta
ceea ce tulbură activitatea didactică. Este necesar să se caute alt local mai încăpător, iar în
cazul când nu se găseşte să se amenajeze actualul local astfel ca elevii să nu mai treacă dintro clasă în alta. Şcoala de 7 ani din satul Fântâna Mare funcționează într-un local bun, dar
este neîncăpator având numai două săli de clasă. Este necesar să se mai construească încă o
sală de clasă. Aceasta s-ar putea face numai prin autoimpunere.
Mobilier bun şi complet există la şcolile din Techighiol, iar necomplect şi deteriorat la
şcolile din Constanța, Medgidia şi Fântâna Mare. La aceste şcoli băncile sunt vechi şi
deteriorate, nu există dulapuri pentru material didactic. Aceste lipsuri pot fi lichidate prin
grija sfaturilor populare raionale şi comunale.
Există material didactic la toate şcolile indicate dar este necomplet şi întreținut în
condiții necorespunzătoare. Astfel la Şcoala de 7 ani din Fântâna Mare lipsesc aparatele de
fizică şi chimia se face în mod abstract fără demonstrații şi experiențe. Este necesar ca secția
de învătământ raională să ia măsuri pentru asigurarea păstrării lui şi completarea materialului
didactic.
Internat pentru găzduirea elevilor veniți din alte localități există la şcoala din Fântâna
Mare, dar funcționează într-un local neîncăpător, igrasios. Lipseşte, de asemenea, mobilierul
şi cazarmamentul necesar. Este nevoie să se construiască un local propriu pentru internat în
care ar putea să fie găzduiți elevii de origine turcă din satele apropriate din raionul Băneasa.
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Acest local ar putea fi făcut prin autoimpunere. Este necesar, de asemenea, ca secția de
învătămînt regională să asigure acestui internat mobilierul şi cazarmamentul necesar.
În şcolile cu limba de predare turcă se folosesc manuale în limba turcă şi în limba
română. La cl. I-IV, există manuale în limba turcă în proporție de 70-80%. La cl. I-a există
abecedare vechi editate în anul 1950 şi care în prezent nu mai corespund, este necesar să fie
scoasă o ediție nouă de abecedare. Se foloseşte la cl. I, manualul de aritmetică în limba turcă
care este corespunzător. La cl. II, III, IV, se folosesc manuale de aritmetică în limba română.
De asemenea, manualele de istorie, ştiințe naturale, geografie la cl. IV-a sunt în limba
română. Utilizarea manualelor de aritmetică, ştiințe naturale, istorie, geografie în limba
română constituie o greutate în predarea acestor obiecte de învățământ, întrucât elevii nu
cunosc limba română în măsură suficientă, pentru a putea utiliza manualele în limba
română. La cl. V-VII, manualele de limba maternă sunt vechi şi într-o proporție redusă. La
Şcoala din Fântâna Mare la cl. V-a există 4 manuale de limba maternă la 25 elevi. La cl. VII-a
de la aceeaşi şcoală nu este nici un manual de limba maternă. Este necesar să se editeze noi
manuale de limba maternă pentru cl. V-VII. De asemenea, manualele de aritmetică pentru
cl. II - IV şi de istorie, geografie, ştiințe naturale pentru cl. IV-a în limba turcă.
Manualele de limba română la cl. I - IV, există la toate şcolile însă în cea mai mare
parte sunt vechi şi deteriorate. Din cauza lipsei de interes din partea cadrelor didactice cât şi
din cauza lipsei de mijloace a părinților cca. 40% din elevi nu au manuale de limba română.
În ceea ce priveşte conținutul, manualele sunt considerate ca fiind sub nivelul posibilităților
elevilor. Se cere ca, conținutul manualelor de limba română la cl. II-IV, să se mai
îmbogățească.
Manualele de lectură literară la cl. V-VII sunt insuficiente ca număr. Elevii nu şi-au
procurat manualele din cauza lipsei de mijloace a părinților. Cea mai mare parte dintre
cadrele didactice consideră că manualele de lectură literară au un conținut prea sărac şi
propun îmbogățirea lor prin bucăți noi de lectură literară. Partea gramaticală este
considerată corespunzătoare.
Pentru a se asigura absolvenților şcolilor de 7 ani cu limba de predare turcă o
pregătire care să le permită intrarea în şcolile cu limba de predare română este necesar ca
manualele de lectură literară pentru cl. V-VII de la şcolile minorităților naționale să aibă un
conținut mai bogat, apropiindu-se de manualele de lectură literară pentru şcolile de 7 ani cu
limba de predare română.
La celelalte obiecte de învățământ se folosesc manualele în limba română. Aceasta
constituie o greutate în predarea obiectelor de învătământ respective, întrucât elevii nu
înțeleg conținutul acestor manuale. Este necesar să se editeze şi pentru cl. V-VII manuale în
limba turcă pentru toate obiectele care se predau în cl. V-VII.
În ceea ce priveşte asigurarea cu cadre de conducere şi didactice a acestor şcoli se
constată că la Şcoala de 4 ani din Techirghiol directorul este corespunzător asigurând o bună
conducere a şcolii atât din punct de vedere administrativ cât şi didactic. La şcolile de 7 ani
din oraşul Constanța şi Fântâna Mare directorii sunt necorespunzători şi se impune
schimbarea lor pentru anul şcolar viitor cu cadre de conducere care să aibă un dezvoltat
spirit organizatoric şi inițiativă.
Secția turcă de pe lângă Şcoala de 7 ani cu limba de predare tătară din oraşul
Medgidia funcționează la distanța de cca. 1 ½ km. depărtare de şcoală. Din această cauză
secția este neglijată. Directorul nu vizitează decât foarte rar această secție. Este necesar ca
această secție să devină o unitate independentă şi să aibă conducere proprie.
Cadrele didactice care predau la cl. I-IV sunt calificate şi corespunzătoare, afară de
învățătoarea Raşit Edie de la şcoala de 7 ani care este necalificată. Această învățătoare nu
cunoaşte nici limba turcă şi nici nu se pregăteşte temeinic pentru lecții. Este necesar să fie
înlocuită printr-un cadru calificat. La cl. I-IV de la Şcoala de 7 ani turcă din oraşul Constanța,
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preda limba română învățătorul Dovlete Ion care nu cunoaşte limba turcă. Din acesată cauză
nu poate explica elevilor cuvintele neînțelese de ei, iar rezultatele sunt slabe. Este necesar să
fie înlocuit printr-un cadru care cunoaşte limba turcă.
La cl. V-VII de la Şcoala de 7 ani cu limba de predare turcă din Constanța, cea mai
mare parte dintre cadre sunt calificate. Există cadre necalificate la limba rusă şi la limba
turcă dar având experiență în învățământ dau rezultate satisfăcătoare. La cl. V-VII de la
şcoala de 7 ani din Fântâna Mare predau învățători care se străduiesc să facă față situației.
Frecvența elevilor la cursurile la cl. I-IV este în general slabă. Afară de şcoala din
Techirghiol care are o frecvență regulată, celelalte şcoli au un mare număr de elevi
neşcolarizați. Astfel la Şcoala de 7 ani din Constanța din 129 elevi înscrişi frecventează
cursurile un număr de 88 elevi. Restul sunt neşcolarizați. La şcoala din Fântâna Mare din 41
elevi frecventează 34. La şcoala din Medgidia există de asemenea un mare număr de elevi
neşcolarizați (date exacte nu se cunosc deoarece nu există o evidență a acestor elevi).
Cauzele slabei frecvențe se explică pe de o parte printr-o slabă muncă de lămurire
din partea unor cadre didactice, iar pe de altă parte printr-o atitudine negativă a părinților
care au un nivel cultural foarte scăzut şi o situație materială rea.
Frecvența slabă există şi la cl. V-VII. La şcoala din Fîntîna Mare, deşi sunt înscrişi în
cl. V-a 31 elevi, frecventează cca. 20-25 elevi. Părinți îi utilizează pe copii la diferite muncii şi
nu-i trimit la şcoală.
În ceea ce priveşte planul de învățămînt şi programa şcolară se constată la cl. I-IV cât
şi la cl. V-VII că numărul orelor de limba română este insuficient din care cauză elevii nu-şi
însuşesc cunoştințele necesare pentru a putea face față situației, atunci când trec din cl. IV-a
a şcolii turce în cl. V-a a şcolii cu limba de predare română. Elevii ce intră direct în cl. V-a în
general nu fac față şi sunt lăsați repetenți. La şcoala din Fântâna Mare din 10 elevi din cl. V-a
numai 2 sunt în situația de a promova clasa.
Tot din cauză că nu stăpânesc bine limba română absolvenții cl. VII-a nu reuşesc să
intre în şcolile medii cu limba de predare română. Astfel de la Şcoala turcă din Constanța o
singură absolventă s-a prezentat în anul şcolar trecut la concursul de admitere în Şcoala
medie cu limba de predare română şi n-a reuşit. O lipsă a fost şi faptul că la concursul de
admitere în şcoala medie au fost fixate subiecte care n-au figurat în programa pentru şcolile
minorităților naționale, iar în comisiile de admitere n-au participat delegați din şcolile de 7
ani cu minorități naționale.
Se impune că atât la cl. I-IV cât şi la cl. V-VII să se amplifice numărul de ore la limba
română în detrimentul orelor de limba maternă, iar programa să se aproprie de nivelul
programei de limba română de la şcolile cu limba de predare română.
Nivelul de cunoştințe al elevilor la limba maternă în general, este satisfacător. Elevii
din clasele elementare citesc respectând punctuația, povestesc cele citite şi majoritatea scriu
corect. Rezultatele slabe la limba maternă au fost constatate la şcoala din Fintîna Mare la cl.
I-III la care predă învățătoarea necalificată Raşit Edie. Elevii citesc cu greutate şi nu înțeleg
ce au citit.
Rezultate satisfăcătoare la limba maternă au fost constatate la cl. V-VII la şcoala din
Constanta.
Rezultate slabe au fost constatate în toate şcolile la limba română. La cl. I-IV de la
şcoala de 7 ani Constanța elevii citesc cu multă greutate câte un cuvânt fară nici o intonație,
nu respectă punctuația, denaturează cuvintele şi nu pot povesti cele citite. Învățătorul care
nu cunoaşte limba turcă nu poate să le explice cuvintele neînțelese prin corespondentul lor
în limba turcă. La gramatică elevii au de asemenea cunoştințe slabe. Nu recunosc verbele şi
substantivele dintr-un text cunoscut. Aceeaşi situație a fost găsită şi la şcolile din Medgidia
şi Fântâna Mare.
La cl. V-VII de asemenea rezultatul la limba română este nesatisfăcător. Elevii
întâmpină greutăți la lectură şi la exprimare. O greutate în predarea limbii române la Şcoala
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cu limba de predare turcă din Constanța, o constituie şi faptul că profesoara care predă
limba română nu cunoaşte de fel limba turcă. Este necesar ca în măsura posibilităților limba
română la şcoala turcă să fie predată de un profesor care cunoaşte şi limba turcă.
La celelalte obiecte matematica, istorie, geografie, ştiințe naturale, fizica, etc.
învățământul se face în general în limba maternă. Adesea se foloseşte şi limba română şi cea
turcă. Astfel, profesorul de matematică de la Şcoala de 7 ani din Fântâna Mare foloseşte la
predarea lecțiilor ambele limbi. La predarea acestor obiecte se întâmpină dificultăți deoarece
din lipsa manualelor în limba maternă profesorii trebuie să traducă lecțiile mai întâi în limba
turcă şi apoi să le predea elevilor. Elevii învață astfel mai mult după notițe ceea ce duce la
un schematism îngust în expunerea lecțiilor de către elevi. Elevii nu folosesc manualele
decât într-o măsură foarte redusă deoarece nu le înțeleg.
Elevii absolvenți ai cl. VII-a de la şcolile cu limba de predare turcă nu se orientează
spre şcolile medii cu limba de predare română deoarece nu reuşesc la concurs. În general se
orientează spre şcolile profesionale şi spre Şcoala pedagogică cu limba de predare tătară. În
anul şcolar 1952/1953 un număr de 7 elevi absolvenți ai şcolii de 7 ani din Fântâna Mare au
intrat în şcoala pedagogică şi au făcut față cu succes în această şcoală. De la şcoala de 7 ani
din Constanța 3 elevi au intrat în anul 1955 în şcoli profesionale. Numai 2 elevi urmează la
şcoli medii de cultură generală.
Dacă situația şcolilor cu limba de predare turcă este la un nivel necorespunzător atât
în ceea ce priveşte condițiile materiale cât şi nivelul de cunoştințe al elevilor, aceasta se
datoreşte, într-o mare măsură şi lipsei de sprijin din partea organelor locale. Astfel se explică
faptul că cea mai mare parte din şcoli funcționează în localuri de şcoli necorespunzătoare,
nu s-au asigurat condiții satisfăcătoare de cazare a elevilor din alte sate ce urmează cursurile
Şcolii de 7 ani din Fântâna Mare şi mai ales nu s-a dat atenție procesului instructiv-educativ.
În şcolile vizitate nu s-au găsit procese-verbale de inspecție şi îndrumările metodice
cu sarcini concrete în îndrumări pentru ridicarea nivelului muncii instructiv-educative.
Inspectorul pentru minoritățile naționale în inspecțiile pe teren s-a limitat la rezolvarea de
probleme organizatorice şi nu s-a interesat de ridicarea nivelului predării pentru asigurarea
unui conținut ştiințific al lecțiilor şi pentru ridicarea nivelului la învățătură al elevilor. Este
necesar ca organele administrative locale (comitetele executive regionale şi raionale) să ia
măsuri pentru a asigura condițiile materiale ale şcolilor cât şi pentru ridicarea nivelului
procesului instructiv-educativ prin inspecții făcute de către inspectorul şcolar pentru
minoritațile naționale şi metodistul respectiv care să dea tuturor cadrelor îndrumările
necesare în vederea ridicării nivelului învățământului.
13 aprilie 1956
Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, fond Comitetul Regional P.C.R. Constanța, dosar
69/1951-1956, f. 84-97.
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UN L IMBAJ SIMBOL IC EURASIATIC REFLECTAT
ÎN ART A DOBROGEI.
SIMBOLURI IDENT ITARE BIBLICE ŞI CORANICE

Laura STROE
Abstract: The universality symbols was explained as representing human conventions which always
indicate a community, a determined cultural area, the local singularity, the signs being conventional,
private, relative to a culture. The origin of symbol paradoxically speaks about its cross-cultural significance,
about its meaning, identified by a code of a particular culture associating the figurative sense which
transcends the boundaries of any culture. The Symbol, in order to become explainable, can incorporate
specific encoded meanings, but is not reducible to these, the symbol not being just an arbitrary image, on
the contrary, it can be also based on a very strong internal motivation.
The first images attributed to Christianity are, in fact, symbols and belong to a Messianic complex
background and the muslim symbolism takes count about the supremacy of God or Allah in all.. The
Cosmogony, divine language and angels are common elements in the art Biblical and the koranic art which
is present in Dobrogea, all found in symbols like circle, heaven and earth, androgynous, fire, light, cloud,
water, snake, holy mountain, axis mundi, caduceus, throne, the altar, the numbers, the sacrifice, the angel
with the sword, the angel of death, Maat or the angel of wisdom, the prophets.

Semnul este un indicator care reprezintă un obiect sau o direcție, în timp ce
simbolul are o anumită implicație, este conotiv, pentru că stârneşte răspunsuri
emoționale şi reprezintă indirect (în mod convențional) un obiect, o ființă, etc.
Definițiile din dicționare sunt din necesitate scurte şi superficiale: cuvântul „semn"
(care derivă din latinescul signum, o marcă) este definit, în general, ca ceva care
transmite o informație specifică, pe când „simbol" (din latinescul simbolum) poate fi
interpretat ca ceva ce reprezintă altceva, cele două cuvinte confundându-se.
Originea cuvântului „simbol" este foarte interesantă şi derivă dintr-un obicei grecesc
antic, acela de a sparge în bucăți o tăbliță de lut, revenindu-i o piesă fiecărui
membru al grupului, la despărțire, iar când grupul se aduna din nou, piesele se
reasamblau - sumballein, „a le aduna împreună" ca într-un mozaic, şi astfel, se
confirma identitatea individuală a grupului. Astfel, a luat naştere cuvântul grecesc
sumbolon, simbolon1 „semn de recunoaştere" şi, de aici, s-a dezvoltat latinescul
symbolu, dar, pentru că sunt legate de limitarea de limbaj, definițiile lexicografilor
nu pot cuprinde deplina semnificație a semnelor şi a simbolurilor, ci exprimă
multitudinea de înțelesuri pe care le reprezintă, descriu cum comunică mesajul sau
Semnificația symbolon-ului rezultă din transformarea unei acțiuni într-o entitate, evocând ideea de
refacere a unității, de reintegrare, de validare a unei alianțe, reunificarea fiind posibilă pentru că
unitatea precede ruperea (fragmentarea).
1
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explică de ce comunică atât de profund2. În acest sens, Confucius a declarat că
„semnele şi simbolurile reglementează lumea, nu cuvintele sau legile"3.
Simbolul se deosebeşte în mod esențial de semn prin faptul că acesta din
urmă este o convenție arbitrară în cadrul căreia semnificantul şi semnificatul
(obiectul sau subiectul) rămân străini unul față de altul, în timp ce simbolul
presupune o omogenitate a semnificantului şi semnificatului în cadrul unui
dinamism organizator. Pornind de la lucrările lui Jung, Piaget şi Bachelard, Gilbert
Durand a pus însăşi structura imaginației la baza acestui dinamism organizator,
factor de omogenitate în reprezentare. Departe de a fi capacitatea de formare a
imaginilor, imaginația e forța dinamică ce deformează copiile pragmatice furnizate
de percepție, iar acest dinamism formator al senzațiilor devine fundamentul
întregii vieți psihice. Se poate spune că simbolul posedă mai mult decât un sens
artificial atribuit, dar deține o putere de răsunet esențială şi spontană4. Gaston
Bachelard a precizat în "Poetica spațiului" că "răsunetul ne stârneşte dorința de a ne
aprofunda existența, el operează o cotitură ontologică"5. Simbolul este cu adevărat
novator şi nu se mulțumeşte să provoace rezonanțe, ci reclamă o transformare în
profunzime. Simbolul se joacă cu structurile mentale şi, de aceea, este comparat cu
anumite scheme afective, funcționale, pentru a se evidenția faptul că mobilizează
într-un fel totalitatea fenomenelor psihice. Pentru a sublinia caracterul său dual,
reprezentativ şi eficient, simbolul poate fi calificat drept eidolomotor, termenul
eidolon6 menținându-l, în ceea ce priveşte reprezentarea, la nivelul imaginii şi al
imaginarului, în loc să îl situeze la nivelul intelectual al ideii7, eidosului8.
Universalitatea simbolurilor a fost explicată de către Wunenburger ca
reprezentând convențiile umane care indică întotdeauna o colectivitate, un areal
cultural determinat, specificul local, semnele fiind convenționale, particulare,
relative la o cultură. Originea simbolului vorbeşte paradoxal despre semnificația sa
trans-culturală, sensului propriu, identificabil pe baza unui cod al unei culturi
particulare asociindu-se sensul figurat, care transcede granițele oricărei culturi.
Simbolul, pentru a deveni explicit, poate îngloba semnificații particulare codificabile,
dar nu este reductibil la acestea, simbolul nefiind doar o imagine arbitrară, ci se
poate baza şi pe o motivație internă foarte puternică9. Spre deosebire de imaginea
convențională a semnului, imaginea simbol comportă o suprapunere a două
niveluri de semnificație, unul literal şi unul figurat, unul sensibil şi unul inteligibil,
primul cerându-l pe cel de-al doilea. Trecerea de la o imagine la alta nu este aşadar
rezultatul unei invenții poetice libere, ci descoperirea unei legături, a unui raport
aderent, care se sprijină pe o ordine cosmologică sau metafizică. Paradoxul

Clare Gibson, Semne şi simboluri, Ed. Aquila '93, Oradea, 1998, p. 6.
Ibidem, p. 6.
4 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, Ed. Dunod, Paris, 1963, p. 22.
5 Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Ed. Presses Univ. de France, Paris, 1957, p. 37.
6 Eidolon are sensul de imagine, substantiv derivat din eidos şi are legatură cu irealitatea, în calitate de
reflectare şi este asociat deseori cu minciuna. Este apropiat prin sens de phantasma (viziune, vis, fantomă).
7 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionar de simboluri, Ed. Polirom, Iaşi, 2009, p. 28.
8 Eidos reprezintă aspectul, forma şi provine din rădăcina weid, a vedea.
9 Jean Jaques Wunenburger, Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 256.
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simbolizării este acela că expresia10 şi conținutul, simbolul şi semnificația11 sunt
legate necesar în virtutea faptului că se consideră că aparțin unor registre ontice
ireductibile, incomensurabile. Nu omul este acela care creează semnificațiile
simbolice, ci ele i se impun în cadrul unor sisteme de convenții şi al unor practici
sociale existente, ca un răspuns la un anumit mod de valorizare şi o anumită
atitudine ce se sprijină pe adeziunea față de o ontologie stratificată şi pe primatul
unui palier transcendent neafectat de temporalitate (asociat adesea Divinității) față
de celelalte paliere şi regnuri ale formelor de existență tranzitorii, simbolicitatea
imaginilor confruntând omul cu o alteritate care îi aminteşte de propria finitudine12.
Umberto Eco a afirmat că lumea este invadată de însemnări şi este guvernată
de principiul semnificării universale, dar lasă loc unor efecte de alunecare continuă
şi de amânare a oricărui semnificat posibil. Admițând că semnificatul unui anumit
cuvânt sau al unui anumit lucru nu este decât un alt cuvânt sau un alt lucru, nu
este decât o aluzie ambiguă la ceva diferit, semnificatul unui text fiind mereu
amânat, iar semnificatul final neputând să fie decât un secret intangibil13. Simbolul
a fost frecvent confundat cu alegoria14, mai ales în Evul Mediu, unde, în viziunea
omului occidental asupra lumii, pansemioza metafizică15 şi alegorismul universal,
in factis, au fost indiscernabile, iar în secolul al XVII-lea, simbolul şi alegoria au fost
legitim disociate16.
Dacă simbolizarea e capacitatea umană de transgresare a fenomenalității
lucrurilor şi de elaborare a unui limbaj accesibil unui grup de inițiați în semnificația
acestui limbaj, simbolul îi leagă pe oameni în numele unei dimensiuni neevidente a
realității, având o forță dinamică a cărei menire este de a lega omul de o totalitate
investită cu dimensiunea sacrului17. Expresia simbolică reprezintă aspectul propriuzis accesibil al simbolului, semnul simbolic fiind indentificabil în primul rând ca
imagine, ca element figurativ care, spre deosebire de imaginile corespunzătoare
Expresia aparține lumii sensibile a experienței, poate fi comunicată, experimentată intersubiectiv şi
poate fi modelată la nivelul trăsăturilor accidentale de influențele ce operează în interiorul unei culturi.
11 Semnificația, deşi voalată de straturi succesive de sensuri convenționale, care, de asemenea pot fi
decriptate cultural prin simpla deținere a codurilor respective, trimite la un registru ontic profund,
arhetipal, ce nu se revelează decât criptat simbolic. Semnificația simbolică nu este cuantificabilă,
codificabilă, ea putând fi comunicată transcultural între acele civilizații care valorizează transcendența
şi diferența ontologică (ființa-ființare), dar nu poate fi tradusă, căci nu poate face obiectul unui
protocol deliberat de asociere convențională cu o expresie vizuală, verbală, etc.
12 Jean Jaques Wunenburger, op. cit., p. 31.
13 Umberto Eco, Limitele interpretării, Ed. Pontica, Constanța, 1996, p. 373.
14 Alegoria este, după Gilbert Durand, traducerea concretă a unei idei greu de sesizat sau de exprimat
simplu. Alegoria răspunde nevoilor spiritului de a întruchipa o idee abstractă, de a o figura şi de a o
face astfel intuitivă şi familiară.
15 Pansemioza metafizică, care este accea care ia naştere odată cu numele divine ale lui Dionisie, în
viziunea lui Umberto Eco, sugerează posibilitatea reprezentărilor de tip figurativ dar, de fapt, se
revarsă în teoria despre analogia entis, deci se preschimbă într-o viziune semiotică asupra
universului, în care fiecare efect este semnul propriei cauze.
16 Pentru Goethe, alegoria transformă fenomenul într-un concept şi conceptul într-o imagine, dar
astfel încât întotdeauna conceptul să poată fi considerat ca fiind circumscris şi integral cuprins în
imagine, trebuind să fie determinat şi exprimat prin ea.
17 Daniel Cojanu, Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională, Ed. Lumen, Iaşi, 2009, p. 20.
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reprezentărilor perceptive, ce depind decisiv de prezența obiectului reprezentat şi de
conținuturile intuiției sensibile, toate celelalte, imagini mnezice, cele modelate de
puterea deformatoare ori de creativitatea fanteziei, cele simbolice, care traduc în
planul experienței intuiții suprasensibile, au un comportament semiotic. Imaginea
e semn, adică îndeplineşte o funcție de substitut semnificativ, definindu-se ca ceva
ce ține locul de altceva, aliquid stat pro aliquo18. Simbolul poate suscita în mintea
umană o analogie emblematică, un fragment de realitate mitică sau un semn grafic
ce evocă un sunet, o mărime, o operație sau o relație. De la artă şi religie până la
chimie, lingvistică, logică şi matematică, simbolul subîntinde o realitate care este
aceeaşi în virtutea unei singure însuşiri, a substituirii ce nu apare în câmpul privirii
în chip nemijlocit, ci doar printr-un reprezentant, printr-o entitate substitutivă19.
Semioticianul modern, Ch. S. Pierce clasificând semnele - imagini ca iconi, indici şi
simboluri, propune în acest sens un model triadic pentru a descrie alcătuirea internă
a semnului20, representamen, interpretant şi obiect21. Dar între simbol şi semn este
o relație asimetrică, un semn poate întotdeauna să fie înțeles simbolic, poate
deschide spre semnificații inaccesibile experienței şi necodificabile, prin simpla
atitudine a interpretului, iar un simbol poate cel mult să fie aplatizat la rangul de
semn, să fie raționalizat, anexat unui cod particular printr-o interpretare reductivă22.
Echivalarea artă - limbaj se datorează mai întâi semnelor şi imaginilor
purtătoare de semnificație, toate formele de comunicare sau de expresie bazânduse pe cuplarea unei semnificații cu purtătorul ei material, orice tip de expresie
constituindu-se, deci, ca semn. S-a constatat că şi în artă există o schemă de
comunicare, ignorându-se faptul că semnele experienței artistice nu au întotdeauna
un mod lingvistic de organizare şi că nu există nici un cod prestabilit de
transmitere şi receptare a informației artistice, rolul specific al emițătorului fiind
acela de creator23. Artistul a căutat să dobândească mijloace de expresie ce aspiră la
precizia mijloacelor lingvistice de comunicare, urmărind să propună nu doar o
simplă formă de expresie, ci propria sa viziune articulată ca limbaj.
Icoana, ca realizare artistică şi obiect de cult, redă cel mai elocvent caracterul
simbolic al artei creştine, arta icoanei presupunând o metodă artistică riguroasă de
execuție, de redare adecvată a prototipului divin, canonul derivând din imaginea
nefăcută de mână de om, acheiropoietos.
În Islam, un simbol al identității acestuia, similar icoanei pentru Creştinism,
este mihrabul24, prezent în artă ca o modalitate de înnobilare a materiei, un simbol
Ibidem, p. 21.
Gabriel Liiceanu, Încercare în politropia culturii şi a omului, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1981, p. 57.
20 În accepțiunea lui Pierce, "semnul este ceva care face ca altceva (interpretantul său) să refere la
obiectul la care el însuşi referă în acelaşi fel".
21 Ch. S. Pierce, "Fragmente semiotice" în "Semnificație şi acțiune", Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 232.
22 Daniel Cojanu, op. cit., p. 27.
23 Ibidem, p. 33.
24 Originea mihrabului este încă discutată dar cuvântul ”mihrab, iwan sau mirhab” se regăseşte în
Coran şi face referire la templu. Mihrabul nu este atestat în apariția primelor moschei şi se pare că a
fost introdus în arhitectura musulmană în perioada Omayyada. Cele mai vechi mihraburi aparțin
secolului al VII-lea şi al IX-lea, mihrabul de la Khassaki şi mihrabul de la Sidi’Uqba. De fapt, odată
cu apariția acestui element arhitectonic bogat împodobit, în epoca omayyadă, a început să se acorde
o importanță din ce în ce mai mare artei religioase în Islam şi să ia naştere mari moschei, din
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ce degajă o frumusețe captivă, o nişă pe peretele Qiblei, dinspre Mecca, situat în
dreapta amvonului. Mihrabul sau aşa cum l-a numit Titus Burchardt, nişa sacră,
relevă dintr-un simbolism universal, iar acest simbolism este implicit confirmat în
Coran. Prin chiar forma sa, nişa este întotdeauna o imagine a Cavernei Lumii, bolta
sa corespunzând cerului, iar partea de jos pământului. Caverna lumii este locul de
apariție (mazhar) a Divinității, fie că este vorba de lumea exterioară în ansamblul
ei, fie de cea interioară, de caverna sacră a inimii25. Mihrabul moscheelor
dobrogene (Moscheea Esmahan Sultan, Mangalia, cea mai veche moschee din
spațiul românesc, construită în anul 1575, Moscheea Ali Gazi Pașa din Babadag,
construită în anul 1609- 1610, Marea Moschee din Constanța sau Moscheea Carol,
construită între anii 1910- 1912) apare ca o reminiscență a absidei sau a Sfintei
Sfintelor, a cărei formă şi grandoare o reproduce în linii mari, un simbol al
prezenței lui Allah, al cuvântului divin revelat direct în Coran şi actualizat prin
recitarea rituală. Prin faptul că este gol, mihrabul sugerează că Allah nu locuieşte
în moschee, după cum nu poate fi localizat într-un anume loc şi adesea o lampă,
sugerând lumina divină, este situată în partea de sus a mihrabului. Forma sa des
întâlnită, de uşă, a dat naştere, în multe țări musulmane și în Dobrogea, unor
credințe populare ce compară acest element cu o semnificație transcendentă, cu
poarta paradisului. Mihrabul are şi o funcție acustică, aceea de a reverbera
cuvintele recitate în direcția sa26.
În Islam, din Cartea Sfântă a musulmanilor, simbolul a răzbătut la suprafață
ca flamura unei culturi fastuoase care a amplificat evenimentele şi a trimis
permanent spre obârşie, având o densitate cu totul singulară aşa cum se poate
vedea în numeroasele versete coranice. Ca moştenire a culturilor care au precedato şi creatoare ea însăşi a unui număr nemaipomenit de noțiuni abstracte şi
combinații de idei, civilizația islamică s-a prezentat ca un domeniu vast, unde
simbolul (ramz) şi ramificațiile sale - alegoria, emblema, semnul, indicele,
comparația, imaginea, fantezia şi-au găsit locul în totalitate27.
Simbolistica musulmană, chiar dacă este coranică, ținând seama de
întâietatea lui Dumnezeu în orice lucru „şi lui Allah i se potriveşte pilda cea mai
înaltă ...”, a fost îmbogățită de diverse influențe preislamice, indiferent că erau
iraniene, egiptene, turceşti sau, într-o mică măsură africane. În această cultură nu
se poate gândi musulman fără a găsi o corespondență simbolică şi Allah, Creatorul
însuşi nu s-a abținut de la aceasta: „Nimic nu are asemănare cu El (tanzih)” metoda de îndepărtare care asigură prin contrast transcendența divină şi „micimea”
Palestina până în Spania maură. Mihrabul este o nişă într-unul din pereții principali ai moscheii, în
care se aşează imamul pentru a conduce rugăciunea colectivă. Mihrabul reprezintă axa arhitectonică
a moscheii, simbolizând Qibla, direcția spirituală a Meccăi. A te aşeza spre Mecca înseamnă a te uita
pe tine ca individ pentru a nu mai fi decât un credincios, supus lui Dumnezeu, proiectat spre el,
grație direcției acestei Qible. Mihrabul evocă acoperişul unei moschei sau chiar bolta cerească, el
fiind situat în centrul estetic, ritual şi cosmic al moscheii.
25 Titus Burckhardt, Ľart de ľIslam (Langage et signification) in http://ianus.inoe.ro/Valentin%20Ilie.htm
accesat la data de 18.10.2012.
26 Saphinaz-Amal Naguib, Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Spaces, Ed. Skrifter,
Oslo, 2001, p. 44-63.
27 Malek Chebel, Dicţionar de Simboluri Musulmane, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005, p. 8.
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umană - sau: „El este cel care aude şi vede” (tachbih) - procedeu antropomorfic în
care Dumnezeu se manifestă prin intermediul simbolurilor28. În Islam, simbolul nu
este doar un ingredient accidental, ci a deținut întotdeauna un rol decisiv în
construirea formelor majore de creație în artă, ştiință sau religie, iar între imaginea
simbolică şi realitatea simbolizată nu există doar o legătură arbitrară29.
Cosmogonia, limbajul divin şi îngerii sunt elemente comune în arta biblică şi
coranică, regăsite în simboluri prezente și în arta Dobrogei, precum cercul, cerul şi
pământul, androginul, focul, lumina, norul, apa, şarpele, muntele sfânt, axis
mundi, caduceul, tronul, altarul, numerele, jertfa, îngerul cu sabie, îngerul morții,
Maat sau îngerul înțelepciunii, profeții, etc.
Cercul30 este mai întâi un punct extins şi ține de perfecțiunea acestuia, cercul
şi punctul având proprietăți simbolice comune, perfecțiunea, omogenitatea,
absența distincției sau a împărțirii. Cercul31 simbolizează şi perfecțiunile tainice ale
punctului primordial, efectele create de acesta, lumea, în măsura în care aceasta se
deosebeşte de originea sa. Cercurile concentrice reprezintă grade ale ființei,
ierarhiile create, formând împreună manifestarea universală a Ființei unice şi
nemanifestate, cercul fiind considerat în totalitatea sa indivizat. Mişcarea circulară
este perfectă, imuabilă, fără început şi fără sfârşit, fără variații şi, de aceea, cercul
poate simboliza timpul, care se defineşte ca o succesiune continuă şi invariabilă de
momente identice între ele, cerul, cu mişcarea lui circulară şi neschimbătoare32.
Înțelesul simbolic al cercului nu este diferit de cel atribuit încă din
Antichitate inelului, cele două figuri neîndepărtându-se de semnul numeric al lui
zero despre care Cornelui Agrippa a scris: "Figurile geometrice care rezultă din
numere nu au o eficacitate magică mai mică decât numerele înseşi. Mai înainte de
toate, cercul îi corespunde unității şi numărului zece"33 şi acestea se află într-un
raport asemănător celui care există în cerc între punctul central şi circumferință.
Cercul semnifică limbajul unui spirit unic ce se exprimă în mod concentric sau în
spirală dinspre punctul său focal de mare valoare înspre o periferie densă şi mică;
în această mişcare radială se află tot efortul Universului, toate încercările de
înălțare mistică, ale vieții în evoluție, ca şi cum ar fi o respirație foarte grea. Este un
limbaj asemănător unui Duh Sfânt care uneşte cele două extreme, adică Tatăl şi
Fiul şi prin care se săvârşeşte întoarcerea la Centru prin purificare, prin eliberare34,
întrevăzându-se în mişcarea sa o reciprocitate de influențe între infinitul mare şi
infinitul mic, precum şi procesul cognitiv al intelectului şi evoluția sau involuția
psihică. Cercul este precum o casetă care ascunde în sine legi ale unor forțe
misterioase care încă aşteaptă să fie descoperite sau redescoperite de către om, fiind
simbolul geometric ce exprimă cel mai bine infinitul, universul, eternul, absolutul35.
Ibidem, p. 11.
Daniel Cojanu, op. cit., p. 118.
30 Cercul, împreună cu centrul, crucea şi pătratul reprezintă un simbol fundamental.
31 Originea cuvântului cerc vine din latinescul circulus, care la rândul său este diminutivul lui circus,
numit în greceşte kirkos, adică inel.
32 Jean Chevalier ..., op. cit., p. 223.
33 Enrico Cornelio Agrippa, La filosofia occulta o la magia, Vol. II, Ed. Mediterranee, Roma, 1972, p. 80.
34 Mario Bacchiega, Validita e attualita del mito solare, Ed. Vanzan, Florența, 1964, p. 170-171.
35 Solas Boncompagni, Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 166.
28
29

330

U n li m baj si m bo li c e ur a s i at i c r e fl e c t at î n a rt a Do br o g e i .
Si m bo l uri i de nt i t ar e bi bl i c e ş i c o r a ni c e

Cercul, în Cartea lui Iov, este trasat de către Dumnezeu ca o boltă deasupra
hăurilor pentru a crea cerul şi pământul, "Când a pironit norii sus şi când au țâşnit
cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă
peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului"36. "A tras o boltă pe fața apelor
ca hotar între lumină şi întuneric"37. Hăul este hotarul dintre lumină şi întuneric,
este limita dintre creat şi necreat, Dumnezeu adunând într-o singură sferă
totalitatea viziunii sale, apele, pământul, cerul şi întreaga materie, care irump în
limitele timpului. Cercul îi va fi limita, deopotrivă finită şi infinită, finită în spațiu,
infinită în parcursul lui căci cercul nu cunoaşte nici început, nici sfârşit. Această
figură geometrică simbolizează acțiunea creatoare prin excelență, iar înțelepciunea
divină se va manifesta prin ea38. Cercul îi permite creatorului să organizeze
neantul, simbolizat de apele mari şi să fixeze o graniță hăului, care este în realitate
fără fund, infinitul josului la antipodul unui infinit al înaltului39.
În mistica musulmană, cercul este forma geometrică perfectă, desăvârşită,
care simbolizează completitudinea Creației divine, pe care Frații Purității40 au
revelat-o, atribuind omului un loc pe cel de-al doilea cerc ce pleacă din centrul
circumferinței, iar pentru Miskawayh41 cercul a reprezentat simbolul existenței
deoarece omul, în cursul vieții sale, revine la punctul inițial de la care a plecat42. În
anumite pasaje ale Coranului, cercul, şi plecând de aici orice altă manifestare sau
obiect care îl reprezintă, roata, învârtirea regulată în jurul unui ax, dansul
dervişilor43, simbolizează alternanța momentelor fericite şi nefericite ale vieții, mai
ales atunci când soarta unui om pare să se împotrivească şi să se schimbe total.
Cercul a fost forma cea mai apreciată în reuniunile berbere ale djemaa, la teatru şi
în rândurile copiilor şi atracția pe care cercul a exercitat-o asupra omului a fost
întotdeauna misterioasă. În ceea ce priveşte intensitatea, atracția a relevat din
sferele cele mai profunde ale personalității umane şi ale compatibilității sale cu
ritmul inițial al cosmosului44. Tronul lui Allah a fost reprezentat cu un cerc la bază,
numit orizontul suprem, Khatt al Istima, pe care Mahomed l-a parcurs în timpul
înălțării sale la cer, Mi'raj, în două trageri de arc, extazul lui Mahomed însemnând
ocolul lui Dumnezeu. Cercul mai simbolizează şi diversele semnificații ale
cuvântului, un prim cerc simbolizează sensul literal, al doilea cerc, sensul alegoric,
Biblia, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, Iov, 25,
10 si Pr. 8,27.
37 Ibidem, Iov, 26, 10.
38 Julien Behaeghel, Biblia în lumina simbolurilor, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2010, p. 20.
39 Ibidem, p. 20.
40 În secolul al X-lea au existat membrii unei mişcări intelectuale secrete ismailite din Basra.
41 Miskawayh a fost un moralist şi cronicar în Bagdad în secolul al XI-lea.
42 Malek Chebel, op. cit., p. 92.
43 Dansul în cerc al dervişilor maulawi, numiți dervişi rotitori, este inspirat de un simbolism cosmic,
imitând hora planetelor în jurul soarelui, vârtejul a tot ceea ce se mişcă, dar şi căutarea lui Dumnezeu,
simbolizat de soare. Întemeietorul acestei secte, Jalal ad-Din Rumi, numit în mod curent Mawlana,
cel mai mare poet al sufismului, a cântat această circumambulație a sufletului în monumentala sa
lucrare Masnavi: "M-am rotit cu cei nouă părinți (planetele) în fiecare cer. Ani de-a rândul m-am
rotit împreună cu stelele".
44 Malek Chebel, op. cit., p. 93.
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iar al treilea cerc, sensul simbolic45.
Tawhid, ştiința care atestă că Dumnezeu este Unul, este reprezentată de alHallaj printr-o figură formată din trei cercuri concentrice, primul cerc cuprinde
acțiunile lui Dumnezeu, ad extra, al doilea cerc şi al treilea, urmele şi urmările lor ,
fiind cele două cercuri ale creatului46.
În limbajul divin lumina a fost cel mai convingător simbol pentru că cel
dintâi cuvânt al Genezei, cea dintâi dorință creatoare a lui Yahve a fost" Să fie
lumină"47. Această lumină a existat, în consecință, înainte ca nimic altceva să fie,
însemnând apariția timpului, care a divizat lumina în două: "Dumnezeu a văzut că
lumina era bună şi Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit
lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte"48. Lumina aparține începuturilor şi
conține întunericul, ea fiind omniprezentă într-un nontimp divin, strălucind şi
înglobând în ea toate devenirile posibile ale viziunii cosmogonice, iar pe muntele
Sinai, lumina a devenit foc: "Înfățişarea slavei Domnului era un foc mistuitor pe
vârful muntelui." În cazul lui Moise, lumina îl întruchipează pe Yahve, asemenea
unui foc mistuitor, iar cel care se expune acesteia este el însuşi iradiat: "Moise s-a
pogorât de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei în mână, când se
pogora de pe munte, nu ştia că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu
Domnul"49. Apoi, în norul care a mers înaintea israieliților, Yahve s-a arătat şi prin
lumina sa, natura acestei lumini fiind indefinibilă, deopotrivă foc şi glas. Puterea
de transmutare a luminii este interioară şi conştientizantă, acțiune interioară ce a
fost explicată de Ieremia în plângerile sale: "Mi-a asvârlit de sus în oase un foc care
le arde"50.
Lumina lui Yahve-Dumnezeu este o lumină a reunificării într-un spațiu în
care totul va fi lumină, unde fiecare bărbat şi fiecare femeie, la strălucirea acestei
lumini, îşi vor găsi adevărata lumină spirituală şi vor creşte cu toții în unitatea lor
şi se vor lumina în clarviziunea lor, astfel, verbul începuturilor a fost lumina
adevărată, după cum a confirmat-o şi Ioan în prologul Evangheliei sale, lumina
fiind cea pe care o primesc toți aceia care au binevoit să o primească.
În icoane, și în cele prezente în Dobrogea, irumperea transcendentului, a
lumii nevăzute, a lumii de dincolo, este figurată prin trei simboluri: nimbul luminos,
raza întreită şi mandorla. Cunoaşterea lui Dumnezeu prin lumină sau vederea
luminii dumnezeieşti este cu neputință de reprezentat cu mijloace naturale, totuşi
această "lumină" poate fi tradusă pictural, iluminarea fiind reprezentată numai la
nivel simbolic. Mandorla este evidențiată în iconografia creştină ca o mărturie
despre realitățile Împărăției Cerurilor, despre Hristos transfigurat şi despre omul
îndumnezeit. Mandorla51, prin forma sa geometrică este legată de simbolistica

Jean Chevalier ..., op. cit., p. 226.
Ibidem, p. 226.
47 Biblia, Geneza, 1, 3.
48 Ibidem, Geneza, 1, 4-5.
49 Ibidem, Exodul, 34, 29-35.
50 Ibidem, Plângerile, 1, 13.
51 Figură geometrică de forma migdalei. În iconografia tradițională, pictată sau sculptată, ea este ovalul în
care se înscriu personajele sacre, Hristos, Fecioara Maria, Sfinții, precum într-o galerie nemuritoare.
45
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rombului, căci apare ca un romb cu unghiurile laterale rotunjite. Ca şi rombul52,
semnifică unirea cerului şi a pământului, a lumilor inferioare şi superioare,
simbolizând depăşirea dualismului materie-spirit, apă-foc, cer-pământ într-o
unitate armonios realizată53.
Mandorla, acest simbol atât de penetrant şi memorabil vizual, cu un bogat
trecut iconografic, poate fi regăsit în ogiva54 goticului dar nu şi în ogiva de origine
arabă. Deşi mandorla a fost uneori dezordonat uzată prin înlocuirea ei cu un
nimb55 uriaş transcendent care aureolează prezența Domnului, alteori cuprinsă în
interiorul nimbului, iar în unele icoane într-un nimb de cercuri concentrice, ea
încapsulează silueta Domnului care apare în icoanele ce figurează prezența
dumnezeirii selectiv văzută, doar cu ajutorul văzului duhovnicesc, numai de cei care
s-au învrednicit să-l aibă56. Icoanele prevăzute cu mandorlă sunt: Schimbarea la Faţă,
Coborârea la Iad, Învierea Domnului, şi Adormirea Maicii Domnului.
În opoziție cu întunericul, lumina e un principiu al binelui, o expresie a
forțelor uraniene fecundate, asociată căldurii care dă viață, este un produs al
focului, ea se degajă din foc şi de aceea e legată de naşterea vieții. Toate
cosmogoniile pun la originea lumii principiul Fiat Lux pentru că lumina succede
întunericului, ce simbolizează haosul, Post Tenebros Lux dar cele două principii se
întregesc fiind complementare, alcătuind perechea originară, din care, prin filiații,
derivă toate făpturile57.
În Islam, lumina simbolizează ca şi în Creştinism spiritualitatea căci şi aici
Profetul Mahomed, înainte de a fi ales ca Trimisul lui Allah, s-a retras pe muntele
numit Djabal an- Nur, Muntele Luminii, unde se găsea peştera Hara. Aşadar,
Coranul revelat pe Muntele Luminii, primit în parte în grota de la Hara, ar putea fi
considerat ca imaginea alegorică a luminii, lux, iar multe sure ale Coranului poartă
în numele lor termenul de lumină, exemplu fiind una dintre cele mai importante
sure, Sura luminii, Sura XXIV sau Versetele expuse, Versete tâlcuite XLI, Soarele
XCI, Ziua luminoasă XCIII. Însă, simbolismul luminii în Islam este condensat în
parabola versetului XXXV, numit Versetul Tabernacolului, Michkat, din Sura
XXIV-Lumina: "Allah este lumina cerurilor şi a pământului. Lumina lui seamănă
cu o firidă, în care se află o lampă. Lampa este într-un vas de cristal, iar aceasta
pare a fi o stea sclipitoare. Ea se aprinde de la un pom binecuvântat, un măslin, nici
de răsărit, nici de apus, al cărui ulei aproape că luminează, fără să-l fi stins focul.
Rombul este un simbol feminin şi i se atribuie un sens erotic: rombul reprezintă vulva adică,
matricea vieții. Mai înseamnă şi poarta lumilor subterane, trecerea inițiatică spre pîntecele lumii,
intrarea în reşedința forțelor htoniene. Într-o formă foarte alungită, ca două triunghiuri isoscele unite
prin baza lor, rombul ar însemna contactele şi schimburile dintre cer şi pământ, între lumea superioară şi
cea inferioară, uneori şi unirea celor două sexe.
53 Jean Chevalier ..., op. cit., p. 560.
54 Arc frânt, care permite bolților gotice o înălțime impresionantă.
55 Nimbul luminos apare uneori alcătuit din trei cercuri concentrice, echivalentul simbolic al norului
luminous; nimbul, figurat întreg, apare în icoanele care slăvesc arătarea de toți văzută a dumnezeirii
(Sfânta Treime, Hristos, Maica Domnului, sfinți); nimbul luminos mai apare uneori fragmentar, figurat în
parte printr-un segment de cerc ce ocupă colțul din dreapta sau mijlocul laturii de sus a icoanelor.
56 Sorin Dumitrescu, Noi şi icoana, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2010, p. 204.
57 Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Ed.Amarcord, Timişoara, 1999, p. 254.
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Lumină peste lumină! Allah le ştie pe toate"58. Nişa, firida reprezintă credința
primită de cel credincios în sufletul său care închide inima, cristalul, datorită
predicării coranice, lumina lămpii, iar în sufism, Nişa Luminii simbolizează fondul
omului universal59. În arcada mihrabului, în nişa care orientează moscheea spre
Mecca, se găseşte, sculptată în basorelief, lampa, „sursa de lumină într-un obiect de
sticlă” ce nu trebuie considerată ca o imagine divină, ci ca „o reprezentare a
termenului de comparație coranic folosit pentru a propune spiritul uman, o metaforă
a ideii de Dumnezeu” este o iconografie a metaforei, nu a realității spirituale pe
care o evocă60.
Tratatul sufit Mirsadulabad a comentat în felul următor: "Inima omului este
asemenea unui lampas de sticlă din firida (mishkrat) trupului şi în inimă se află o
lampă (misbah), anume conştiința secretă (sirr), iluminată de lumina spiritului (ruh).
Lumina reflectată de sticlă umple aerul dinăuntrul firidei, acest aer semnificând
facultățile trupeşti, pe când razele care îl străbat şi ajung până la ferestre reprezintă
cele cinci simțuri. Prin răspândiri succesive, lumina lui Dumnezeu împrăştie
frumusețe şi puritate peste facultățile cele mai de jos ca şi peste cele mai înalte ale
sufletului omenesc şi aceasta înseamnă lumină peste lumină"61.
Firida luminilor a lui al-Ghazzali a fost consacrată considerațiilor asupra
luminii esențiale: "Dumnezeu este unica lumină din care se desprind toate celelalte
într-o manieră analoagă cu distribuirea luminii fizice în univers; lumina lunii
provine din cea a soarelui şi pătrunde prin fereastră într-o încăpere şi se răsfrânge
într-o oglindă atârnată pe un perete care o reflectă aruncând-o pe un alt perete,
care la rândul său o trimite pe pământ"62.
Hotarele dintre lumina simbol şi lumina metaforă rămân imprecise, lumina
având un aspect final al materiei care se deplasează cu o viteză limitată sau lumina
despre care vorbesc misticii care reprezintă o limită ideală şi un capăt, iar pentru a
simboliza valorile complementare sau alternative ale unei evoluții, lumina este
pusă în relație cu întunericul63.
Arabescul64, în Dobrogea, s-a situat între epifania vegetală și metafora
musulmană, nefiind o întruchipare figurativă, ci un ritm, o incantație prin
repetarea la nesfârşit a temei, o transcriere a unui dhikr mental65, el fiind de fapt o
epură, o depăşire lucidă şi riguroasă a reprezentării. Icoanelor bizantine, Islamul
le-a opus derularea abstractă a arabescului în care se înscriu versetele revelației,
aceasta fiind un procedeu tehnic al artei musulmane pentru a evita idolatria66.
Există şi arabescuri trasate fără nici un suport geometric şi care nu se inspiră din

Coran, Ed. Cartier, Bucureşti, 2003, Sura 24.
Malek Chebel, op. cit., p. 240.
60 Alain Besançon, Imaginea interzisă, Bucureşti, 1996, p. 86.
61 Henry Masse, Croyances et coutumes persanes, Vol.II, Ed. Lunéville, Paris, 1938, p. 530.
62 Apud A. J. Wensinck, La pensee de Ghazzali, Ed. Vle, Paris, 1940, p. 14-15.
63 Jean Chevalier ..., op. cit., p. 540.
64 Arabescul constituie o dialectică a ornamentului în care logica se uneşte cu continuitatea vie a ritmului,
fiind caracterizat de două elemente fundamentale: ornamentul împletit şi motivul vegetal, primul
raportându-se în esență la speculația geometrică, al doilea reprezentând un fel de grafică a ritmului.
65 Jean Chevalier ..., op.cit., p. 90.
66 Ibidem, p. 91.
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nici un motiv vegetal: arabescurile epigrafice, în care vocabularul grafic se manifestă
ca o explozie de impulsuri însuflețind continuu repertoriul ornamental. Când
respinge servituțile ordinii, această scriitură inedită, ermetica se învecinează cu
arta abstractă din zilele noastre, într-un mod asemănător arabescului-lujer67.
Se poate afirma că arabescul este simbolul simbolului pentru că el dezvăluie
tăinuind şi ascunde dezvăluind68, fiind ca o formulă privilegiată a artei musulmane,
o sinteză a geniului decorațiunii islamice.
Ornamentul islamic poate fi deosebit fără greutate, după coloritul sau albastrul
deschis de cobalt şi verdele de smarald, roşu şi galben, iar această armonizare a
culorilor provine din tradiția persană veche69. Arabescul a fost aplicat la decorarea
obiectelor de uz casnic, vase, scrinuri, talere, căni, covoare, a obiectelor războinice,
arme, coifuri, scuturi, la decorarea cărților sfinte, caselor, băilor publice, bazinelor,
lăcaşurilor de cult.
Mihrab - Moscheea Gazi Ali Pașa, Babadag

(http://foto.agerpres.ro/index.php?i=609976)

Mihrab - Moscheea Carol, Constanţa

(http://www.panoramio.com/photo/44665031)

Mihrab -Moscheea Esmahan Sultan, Mangalia

(http://www.infodobrogea.ro/arta-si-cultura/situri-arheologice/secretele-de-la-esmahan-sultan/)
Bishr Fares, Essai sur l'esprit de la décoration islamique, Ed. Cairo Press, Cairo, 1952, p. 56.
Jean Chevalier ..., op. cit., p. 91.
69 Mihail Alpatov, Istoria artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 260.
67
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Icoana Schimbarea la fată

Icoana Învierea Domnului

Icoana Coborârea în iad

Icoana Adormirea Maicii Domnului
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EVOLUŢ II IDENT ITARE LA COMUNIT ATEA T URCĂ
ŞI TĂT ARĂ DIN DOBROGEA (PERIOADA
COMUNIST Ă ŞI POSTCOMUNIST Ă)

Adriana CUPCEA
Abstract: The present study is a primary effort to identify and decript the identitary dynamics of
the two most ancient ethnic communities of Romania, the Turks and Tatars. As a context framing, the
paper shows the historic and demographic evolution of the Turks and Tatars allthroughout the 20th century.
Chronologically, the emphasys falls upon the communist period, to better envisage the way in which
political, economic and social changes in the era were refelected in the ethnic and religious structures of the
Turks and Tatars in Dobrudja and consequently to extend on identitary evolutions after 1990. By adding
the archive research to journalistic text analisys and field research (interviews, participative observation)
the study traces the memory patterns of the communist period, the types of relations and attitudes created
in relation to the regime, together with the evolution of self-image and image of the other (Turk-Tatar),
generated by the main identitary landmarks: ethnicity, religion, origins, mother tongue and traditions,
inside the socialist society as well as after the fall of the communism.

1. Nucleele primare ale identităţii etnice
În cadrul literaturii de specialitate, dar și din perspectivă instituțională
generală, cele două grupuri etnice, turc și tătar, vizate în acest studiu, beneficiază
de cele mai multe ori de plasarea în cadrul unor sintagme monolitice, fie de
configurație etnică - minoritatea turco-tătară, fie de configurație religioasă comunitatea musulmană. În prezent, abordarea celor două grupuri etnice ca două
comunități distincte se impune nu doar ca urmare a evoluției organizării lor
politice și instituționale, în perioada post-comunistă. Motivația unei asemenea
abordări implică și raportul dintre autoreprezentările etnice și reprezentările
reciproce ale alterității turc-tătar. La un nivel mai profund al analizei pot fi
identificate două nuclee definitorii ale discursurilor identitare turc și tătar, unul de
convergență, și unul de separație între cele două grupuri.
Pe de o parte, este vorba despre nucleul comun - apartenenţa la lumea
turcică, iar pe de altă parte este vorba despre un nucleu specific tătar, reprezentat
de originile crimeene, din perioada interbelică, element tranșant în delimitarea
actuală a discursului identitar tătar, de cel turc.
Prin urmare, procesul de construcție identitară al turcilor, dar și al tătarilor
s-a aflat sub influența unor stimuli externi. Pe de o parte, vorbim despre naționalismul
turc post-otoman, desfășurat în Turcia. În configurarea unei conștiințe de sine, atât
în cazul turcilor, cât și al tătarilor un element important l-a constituit victoria în
războiul de independență condus de Mustafa Kemal Atatürk, și procesul de modernizare,
inițiat de acesta, în cadrul noii republici înființate în 1923. Naționalismul turc, ca
ideologie ce stătea la baza noului stat turc a contribuit la crearea unei noi conștiințe,
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adaptate noilor realități politice ale perioadei interbelice. Mai exact, în condițiile
disoluției Imperiului Otoman, ca structură în care solidaritatea musulmană prevala ca
formă de identificare, noua ideologie naționalistă le-a conferit turcilor și tătarilor
din Dobrogea o componentă identitară esențială - sentimentul și mândria apartenenţei
la lumea turcică. Putem spune, astfel, că naționalismul turc a determinat o intensificare
a tendințelor emigraționiste ale turcilor și tătarilor din Dobrogea, care se simțeau
marginalizați și defavorizați ca cetățeni ai statului român, după anexarea Dobrogei
de Nord la România în 1878. Având în vedere măsurile de secularizare inițiate
după 1923 în Turcia, cauzele de ordin religios nu au prevalat ca motivație în sensul
emigrării turcilor și tătarilor din Dobrogea înspre Turcia, ci se refereau la
conferirea unei apartenențe și implicit a unei protecții culturale și politice și, nu în
ultimul rând, economice. Trebuie specificat, totuși, că apartenența la lumea turcică
se bazează, totodată, pe originile comune și religia musulmană.
Al doilea nucleu important, care se supune atenției, prin particularizarea pe
care o aduce discursului identitar tătar, creând dincolo de diferențierea prin
originile tătare crimeene, o delimitare rezultată din conectarea la evoluțiile politice
și ideologice interbelice, ale teritoriului de origine, Crimeea. (În Dobrogea, la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, a avut loc un proces de deșteptare
națională, în consonanță cu evoluțiile de acest tip care aveau loc la tătarii din
Crimeea.) Acestea se regăsesc și influențează evoluțiile tătarilor din Dobrogea, nu
numai în această perioadă, ci și în cea postbelică.
2. Autoimagine și heteroimagine (Perioada comunistă)
În ceea ce privește problema autoidentificării în perioada comunistă, în cazul
turcilor și tătarilor, dar și cea a identificării reciproce și a percepției generale a societății,
situația lor a fost influențată evident, de politica statului comunist față de minorități.
Crearea poporului muncitor unic a însemnat o omogenizare a societății, iar integrarea
tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, în societatea comunistă egalitaristă, a
însemnat o omogenizare, chiar o asimilare, atât socială, cât și națională1. Ca urmare, la
nivelul grupurilor și indivizilor, interviurile realizate cu membrii comunității turce
și tătare relevă o intimizare a identităţii etnice, al cărei spațiu de desfășurare era,
de cele mai multe ori, familia și casa, ca spațiu personal. Pe de altă parte, poate fi
identificată o estompare a sentimentului apartenenţei etnice în această perioadă,
rezultată și motivată de preocuparea pentru adaptarea socială și profesională în
cadrul societăţii comuniste. În cazul familiilor vizate direct de represiunea autorităților,
viața în comunism apare trăită din perspectiva dramei personale. Valențele etnice
ale spiritualității cad prin urmare, într-un plan secund, locul lor fiind ocupat de
primatul supraviețuirii existențiale și materiale în cadrul regimului comunist.
Atât turcii cât și tătarii au subliniat, în ceea ce privește identificarea reciprocă
turc-tătar, absenţa unor linii de diferenţiere majore între cele două grupuri etnice
pentru această perioadă. Argumentele se referă la practicarea religiei musulmane
comune, a căsătoriilor mixte între turci și tătari, a obiceiurilor comune2, a educației
bazate pe sentimentul apartenenței comune la lumea turcică.
1
2

Elena Florea, Principiile politicii PCR în problema naţională, Editura Politica, 1975, p. 82-83.
Interviu cu S. T., membră a comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
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În cazul etnicilor tătari, de multe ori afirmația este însoțită de invocarea unei
confuzii între turci și tătari în perioada comunistă. Mai exact, este vorba despre atribuirea
de către majoritate a indicatorului etnic - turc, tătarilor. Această caracteristică se extinde,
în opinia acestora din urmă, și la nivelul percepțiilor și relațiilor sociale prezente.
3. Autoimagine și heteroimagine (perioada comunistă)
După căderea comunismului în România, în 1989, putem vorbi, ca în cazul
tuturor minorităților etnice, despre o redescoperire a valorilor și simbolurilor
identitare. Revitalizarea vieții spirituale a fost însoțită implicit de una instituțională,
fiind creată, încă din ultimele zile ale lunii decembrie 19893, Uniunea Democrată
Turcă Musulmană din România. Ca urmare a unor neînțelegeri din cadrul comunității
s-a decis separarea în două organizații: Uniunea Minoritară Etnică Turcă din
România, care a adoptat ulterior denumirea de Uniunea Democrată Turcă din România
(UDTR) și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR),
ambele organizații având ca principal obiectiv declarat păstrarea şi perpetuarea
valorilor culturale şi tradiționale ale etnicilor turci, respectiv tătari. Profesorul
Tasin Gemil, participant direct, în calitate de lider la acea vreme, al Uniunii
Democrate Turce Musulmane din România, nou înființate, spune că disensiunile între
turci și tătari au pornit de la problema conducerii Muftiatului. După demiterea
muftiului Iacub Memet, care deținea funcția încă din 1947, o parte a comunității
musulmane a cerut numirea în calitatea de muftiu a lui Mustafa Ali Mehmed,
istoric și absolvent al Seminarului Musulman de la Medgidia. Pe de altă parte,
imamii nu doreau pierderea puterii și au ales un muftiu dintre ei, Ibraim
Ablachim. Ruptura între cele două etnii s-a produs întrucât Mustafa Ali Mehmed
era turc, iar muftiul nou ales, Ibraim Ablachim era tătar. Astfel, deși în taberele
care îi susținuseră pe cei doi se aflaseră turci și tătari deopotrivă, neînțelegerile au
căpătat, în scurt timp, conturul unui conflict între turci și tătari4.
Criza Muftiatului (februarie - iulie 1990) a fost de fapt cadrul în care s-a
dezvoltat fenomenul de disoluție al Uniunii Democrate Turce Musulmane din România.
La 16 martie 1990, grupul contestatarilor conducerii tătare a UDTMR a înregistrat
la judecătoria Constanța o nouă organizație numită Uniunea Minoritară Etnică
Turcă din Romania (UMETR), iar la 11 mai, aceasta din urmă a acționat UDTMR în
instanță, solicitând eliminarea etnonimului Turc din denumirea sa5. Divergențele
între cele două organizații s-au manifestat și la nivel politic, așa cum putem deduce
și din observația unui raport al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale, conform căruia la primele alegeri parlamentare după 1990, deși a
participat doar UDTTMR, potrivit paginii web a Camerei Deputat ilor, ambele
minorita t i au avut propriul lor deputat în primul legislativ din perioada postcomunistă6. Mai exact, deputat UDTTMR a fost ales Tasin Gemil, iar la insistențele
Tahsin Gemil, Înfiinţarea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (Documente), în
Moștenirea istorică a tătarilor, Editura Academiei Române, București, 2012, p. 351.
4 Ibidem, p. 354.
5 Ibidem, p. 356.
6 Szkély Istvàn Gergő, Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale din România (The Political Representation
of National Minorities in Romania), Studii de atelier. Cercetarea minorităților naționale din România
(Working Paper in Romanian Minority Studies), nr. 20, Institutul pentru Studierea Problemelor
3
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UMETR, Comisia de validare din Camera Deputaților, a luat în considerare candidatura
lui Amet Hogea.7 Întrucât Comisia de validare a subliniat explicit problema
denumirii etnice a uneia dintre cele două organizații, căci reglementările în vigoare
nu permiteau reprezentarea unei minorități naționale decât de către un singur
deputat, în scurt timp conducerea UDTMR a decis adăugarea etnonimului Tătar la
denumirea organizației. Astfel, începând din luna iulie 1990 denumirea oficială a
devenit Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
(UDTTMR)8. În cele din urmă, în luna iulie a anului 1990, Comisia de validare a
votat validarea ambilor deputați: Tasin Gemil, ca reprezentant al Tătarilor TurcoMusulmani și Amet Hogea ca reprezentant al Minorității Etnice Turce9.
Retrospectiv, momentul separării celor două etnii la nivel reprezentativ este
privit dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte, această separație organizatorică,
administrativă și reprezentativă din perioada post-comunistă este motivată strict
din punct de vedere material, prin posibilitatea obținerii a două finanțări separate
de la bugetul de stat, pentru două uniuni separate, una reprezentând minoritatea
turcă, cealaltă minoritatea tătară. Perspectiva este relevantă pentru tipul de percepție
asupra acestei evoluții, întrucât subvențiile bugetare pentru organizațiile minorităților
naționale au fost introduse la cinci ani de la scindarea organizatorică dintre turci și
tătari, în 1995. Din această perspectivă, separația intervenită este una strict pragmatică,
susținută la nivelul structurilor administrative ale celor două uniuni, dar fără un
fundament real, la nivelul populației de rând. Liantul religios și cultural, reprezentat
de Islam, obiceiurile decurse din această religie, originile turcice comune și afinitățile
culturale rezultate din apartenența la lumea turcică reprezintă atât în opinia turcilor,
cât și a tătarilor elemente coezive, de necontestat. Conform opiniilor anumitor membri,
aceste elemente identitare comune contravin separației produse la nivel reprezentativ.
În același timp, o altă parte optează pentru această divizare organizatorică și
reprezentativă, dublată de o continuare a colaborărilor celor două minorități, la
nivel cultural și educațional.
Din interviurile realizate s-a putut deduce persistența acestei aserțiuni a
separației la nivelul discursului intelectual, indiferent de implicarea activă în
cadrul celor două uniuni, dar cu un bagaj de cunoștințe asupra istoriei locale și
universale a grupului etnic din care provin.
Atitudinea față de momentul segregării organizatorice care a avut loc în
1990, dar și față de problema reprezentării actuale și viitoare este relevantă din
perspectiva raportului autoimagine - heteroimagine, dintre cele două grupuri etnice.
În acest context, în ciuda apartenenței la lumea turcică, originile crimeene ale tătarilor
se conturează ca elementul distinctiv major atât din perspectiva tătară, dar și din
cea turcă. Etnicii turci fac aluzie în discursul lor la un tip de atitudine distinctă a
tătarilor față de turci, decursă din conștiința rădăcinilor lor crimeene.
Minorităților Naționale, Cluj Napoca, 2009, p. 47.
7 Candidatura lui Amet Hogea a fost acceptată doar cu titlu de independent inițial, deoarece nu se
făcuse înscrierea potrivit reglementărilor legale. Ulterior, Comisia de validare din Camera Deputaților
a validat candidatura acestuia, devenind deputat UMETR. Vezi Tahsin Gemil, op.cit., p. 356.
8 Tahsin Gemil, op.cit., p. 357.
9 Ibidem, p. 358.
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Din perspectiva tătară, sciziunea organizatorică a reprezentat o inițiativă venită
din partea turcă10, ca urmare a unei diferențieri, pe care unii etnici tătari o încadrează
fie originilor crimeene, fie unei superiorități intelectuale specifice tătarilor, ei
afirmând că reprezintă, după armeni, a doua minoritate ca procent de intelectuali,
dintre toate minoritățile din România11.
Discursul tătar la rândul său recunoaște, în mod direct, originile crimeene ca
nucleu puternic al identității lor. Acesta reprezintă un element particularizant din
acest punct de vedere, inerent structurii lor identitare12, trecut într-o stare de latență
în perioada celor aproape cincizeci de ani de comunism și redescoperit după 1990.
Cu toate acestea, atât perspectiva turcă cât și cea tătară, recunoaște legătura
dintre cele două grupuri etnice, identificată prin puncte comune ca afinitatea religioasă,
obiceiurile comune și apartenența la lumea turcică. Elementele menționate se
regăsesc atât la nivelul discursului individual, dar se reflectă și la nivelul celui
oficial. Siglele uniunilor reprezentative ale celor două grupuri etnice sunt relevante
din acest punct de vedere. Spre exemplu, sigla Uniunii Democrate Turce din România
(vezi Fig. 2) încorporează un glob pe care se află simbolul semilunei şi stelei,
interpretat ca simbol al etniei turce, încadrat în partea de jos de două ramuri de
măslin, simbolizând pacea. La baza globului se află denumirea Uniunii Democrate Turce
din România, încadrată de tricolorul românesc, explicat ca un simbol al sprijinului
pe care statul român îl acordă etniei turce pentru păstrarea identității spirituale,
culturale și religioase13, denotând astfel caracterul integrativ clar exprimat al
comunității. Apartenența la lumea turcă și musulmană este sugerată în cazul
tătarilor atât prin denumire - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
(vezi Fig. 3), cât și prin intermediul siglei. Aceasta cuprinde de asemenea semiluna
și steaua, ca simbol al legăturii cu lumea turcă, alături de o geamie stilizată, de
culoarea verde14, semn al apartenenței religioase la Islam15, având ca fundament,
simbolul tătăresc “tarak tamga”16, stema Hanatului Crimeei, care a existat între
1441-1783, dar și a statului tătărăsc Hoarda de Aur, care a existat între 1240-1502.
4. Percepţia perioadei comuniste: conformare și represiune
În ceea ce privește perspectiva asupra perioadei comuniste, aceasta se
coagulează în jurul a două tipuri de discursuri, care reflectă două tipuri de atitudini
și comportamente retrospective față de fostul regim.
Pe de o parte, putem identifica o atitudine de acceptare și conformare vis à
vis de regimul comunist a turcilor și tătarilor, atât din poziția cetățeanului de rând,
Interviu cu I. A., membru al comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
Interviu cu M. F., membru al comunității tătare, 29 ianuarie 2013; Interviu cu O.E., membru al
comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
12 Interviu cu M. F., membru al comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
13 Vezi site-ul Uniuniunii Democrate Turce din România, http://www.udtr.ro/index.htm, accesat la 25
februarie 2013.
14 Culoarea verde este culoarea Islamului.
15 Din interviurile cu membri ai comunității tătare reiese că introducerea denominației de musulmani în
titulatura oficială a uniunii, a avut loc și din considerente materiale, creând posibilitatea atragerii
unei palete mai largi de surse de finanțare, provenite din state de religie musulmană.
16 Vezi site-ul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România, http://uniuneatatara.ro,
accesat la 25 februarie 2013.
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cât și a minoritarului. Elementele de bază ale acestui discurs sunt tratamentul egal
aplicat turcilor și tătarilor, aflat în concordață cu cel aplicat celorlalte minorități
etnice și tuturor cetățenilor în general, excluderea sentimentului de marginalizare
sau discriminare, etnică sau de orice alt tip17.
Devotamentul față de propria profesie devine nucleul memoriei perioadei,
constituind în același timp elementul de legitimare, din perspectiva prezentului. În
cazul unora dintre ei, procesul de rememorare a anilor comunismului se axează asupra
activităților cotidiene, sociale și profesionale, proces lipsit însă de semnificații etnice.
Un al doilea tip de discurs identificat reflectă o privire retrospectivă, închegată
exclusiv în jurul unor realități ale epocii comuniste, dar în același timp și cel puțin
în anumite cazuri, cu consistență etnică: persecuțiile, șantajul, invocarea originilor
sociale nesănătoase în excluderea copiilor din sistemul de învățământ, imposibilitatea
continuării studiilor în cazul celor cu situație politică, adică cu membri ai familiei
arestați din motive politice.
La nivelul acestui discurs, memoria de ansamblu a perioadei se identifică cu
cauzele care au dus la declanșarea persecuțiilor asupra propriei familii. Cele mai
frecvente cauze invocate de cei intervievați au fost implicarea în ajutorarea
refugiaților crimeeni din Dobrogea18, procesul de colectivizare și refuzul de
predare a pământului în cadrul G.A.C.-urilor nou înființate19, emigrarea unui
membru al familiei în Turcia, refuzul de colaborare cu Securitatea20.
Sub acuzațiile de crimă de înaltă trădare, neglijență față de siguranța
statului, favorizarea unor fugari dintr-o țară prietenă, politică naționalistă tătară,
spionaj în favoarea Turciei, regăsim lotul din martie 195321 sau lotul din decembrie
195322, ambele formate din tătari, turci și chiar români.
În cazul celor cu membri ai familiei arestați, apartenența la etnia tătară cade
în planul secund, etnicitatea este estompată de traiul în cadrul unui stat comunist,
de grijile materiale cotidiene, de drama personală.
5. Percepţia perioadei comuniste: perspectiva religioasă
În ceea ce privește existența Muftiatului în perioada comunistă, ca instituție
reprezentativă a cultului musulman din România se poate spune la o primă vedere,
că rolul său a fost unul prevalent administrativ. O parte din cei intervievați au
subliniat rolul Muftiatului în administrarea geamiilor și salvarea unui număr
important al acestora în perioada comunistă23. La nivelul etnicilor turci și tătari, ca
și comunitate musulmană, Muftiatul este perceput prin prezența hogilor, văzuți ca
agenți importanți ai conservării religiei musulmane în perioada comunistă. Etnicii
turci și tătari le recunosc meritul de a-și menține statutul, într-o epocă în care
calitatea de hoge, însemna atât un dezavantaj social, dar și unul material.

Interviu cu O. E., membru al comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
Interviu cu G. A., membră a comunității tătare, 29 ianuarie 2013; Interviu cu S.M., membră a comunității
tătare, 30 ianuarie 2013.
19 Ghiuner Acmola, Cartea iertării. Document tătar, Europolis, Constanța, 2002, p. 48-49.
20 Interviu cu H. K, membră a comunității turce, 30 ianuarie 2013.
21 Observator, 1999 (23 noiembrie).
22 Interviu cu G. A., membră a comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
23 Interviu cu T. G., membru al comunității tătare, 11 ianuarie 2013.
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Cei intervievați au respins ideea unei persecuții directe a regimului comunist în
calitatea lor de adepți ai religiei musulmane, dar subliniază în același timp practicarea
politicii tacite de descurajare a vieții spirituale, aplicată de regimul comunist în
cazul tuturor cultelor religioase din România. Ca dovadă în sensul sprijinirii acestei
situații este invocată organizarea slujbelor religioase la geamie, în fiecare zi de
vineri, urmată de confirmarea unei atitudini reticente a populației față de exprimarea
publică a opțiunilor și atitudinilor religioase. Această atitudine s-a concretizat printrun absenteism al populației active de la aceste ceremonii religioase. Motivațiile
invocate constau în teama de repercusiunile care puteau urma pe plan profesional
și implicit pe plan social și economic. Astfel, slujbele religioase apar ca un apanaj al
membrilor mai în vârstă ai comunității musulmane, fie turci sau tătari.
Kurban Bayram24 și Ramazan Bayram25 sunt invocate drept singurele sărbători
religioase, respectate la nivel comunitar, prin participarea directă, activă și majoritară
la slujbele religioase, organizate cu aceste ocazii la geamie.
Ca o consecință majoră a practicării acestei politici tacite, dar deliberate de
inhibare a vieții spirituale de către statul communist, este invocată de către etnicii
turci și tătari închiderea în anul 1965 a Seminarului Musulman de la Medgidia.
Acesta este considerat de către toți membrii comunității musulmane, turci și tătari,
care au adus în discuție acest aspect, o instituție importantă în păstrarea identității
lor, prin pregătirea viitorilor hogi ai comunității. Ei observă desființarea acestei
instituții ca un proces lent, de sugrumare, pus în aplicare printr-o serie consecutivă
de presiuni indirecte. Putem identifica ca o primă fază, în cadrul discursului lor,
limitarea activității la pregătirea hogilor, în condițiile în care în perioada interbelică
Seminarul pregătea atât hogi, cât și învățători. Ca o a doua fază a desființării este
menționată subfinanțarea cultului musulman, implicit deteriorarea situației socioeconomice a hogilor. Această fază, corelată cu conștientizarea de către populația
musulmană a contextului ideologic comunist, care promova ateismul, a determinat
o a treia fază a procesului de desființare a Seminarului: scăderea numărului de
elevi în cadrul acestuia și în final, închiderea sa efectivă în anul 196526.
În ansamblu, ca principali factori ai păstrării identității religioase musulmane
Kurban Bayram (Sărbătoarea Sacrificiului) este un omagiu adus Profetului Ibrahim, care, pus să
aleagă între a-și sacrifica propriul fiu și adorația față de Allah, alege a doua variantă. Ca recompensă,
Allah îi trimite un berbec ce va fi sacrificat în locul fiului ce va trăi. Sacrificiul berbecului, a cărui
carne se împarte în trei: pentru membrii familiei, pentru prieteni și vecini, și pentru nevoiași este o
obligație tradițională a musulmanului independent economic, cu stare materială bună. Obligația
înfăptuită întărește relațiile intra și intercomunitare, amplificând sentimentele de solidaritate. După
rugăciunea de Bayram (Bayram Namazî), care se face obligatoriu în moschei, geamii, și după ce bărbații
trec pe la casele celor decedați peste an, unde citesc Coranul, urmează patru zile de destindere în
care au loc mese tradiționale, vizite la părinți, bunici, rude, prieteni, care întăresc familia și comunitatea.
Vezi Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea, Editura Ex Ponto, Constanța, p. 55.
25Sărbătoarea Ramazan Bayram (Sărbătoarea Postului, Sărbatoarea dulciurilor) este, alături de
Sărbătoarea Sacrificiului (Kurban Bayram), o a doua sărbătoare religioasă importantă a cultului
musulman. Ea este un prilej de întărire și consolidare a comunității turce. Luna de post (30 de zile)
are rolul de fortificare fizică și mentală și se încheie cu slujba de Bayram (Bayram Namazî), fiind
urmată de trei zile de bucurie, destindere, împăcare. Vezi Nuredin Ibram, op. cit., p. 55.
26 Interviu cu T. G., membru al comunității tătare, 11 ianuarie 2013; Interviu cu Y. M., membru al
comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
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în perioada comunistă, atât în cazul etnicilor turci cât și tătari, se detașează prezența
hogilor, viața comunitară și familia.
Importanța hogilor este invocată în primul rând, așa cum am afirmat, prin
capacitatea lor de a rezista vicisitudinilor economice și sociale, rezultate din statutul
lor de reprezentanți oficiali ai unui cult religios, pe de o parte. Pe de altă parte,
prezența lor este conectată de al doilea factor al păstrării identității religioase, viața
comunitară. Aceasta este rezumată începând cu anii ‘60, când încep să se resimtă
efectele procesului de urbanizare și industrializare, la reunirea în cadrul ceremoniilor
pentru nunți, botezuri și înmormântări. Acestea erau facilitate și de organizarea
conform tradiției islamice, în cadrul intim al casei și nu la geamie.
Oficierea acestor manifestări comune ale comunității religioase de către hogi,
reprezintă un element extrem de important din perspectiva musulmanilor, în percepția
cărora preoții lor se conturează ca agenți legitimatori ai vieții religioase. Prezența lor
excludea orice suspiciune de clandestinitate a oricărei ceremonii sau acțiuni religioase.
Familia se desprinde ca principală structură care a asigurat supraviețuirea
sentimentului religios. Membrii mai în vârstă ai familiei au avut rolul de transmițători
principali, la nivel informativ și practic, înspre generațiile tinere, a elementelor de
educație religioasă. În condițiile unei atitudini generale de reținere în manifestarea
publică a opțiunii religioase27, obiceiuri precum respectarea postului (Ramazanului)
sau a rugăciunilor religioase zilnice28 devin practici personale, familia și casa
asigurând spațiul intim și sigur de desfășurare a acestora.
Din perspectiva statutului de minoritate religioasă, un element frecvent reiterate,
atât în cazul etnicilor turci cât și tătari, îl constituie comparația cu situația minorității
turce din Bulgaria. Din această perspectivă, etnicii turci și tătari consideră situația lor,
atât ca minoritate religioasă, dar și etnică drept una pozitivă29, neexistând o politică
agresivă directă a autorităților, îndreptată împotriva musulmanilor. Spre exemplu,
o mare parte consideră că religia musulmană nu a avut de suferit, așa cum au avut
comunitățile musulmane din blocul comunist, datorită relațiilor bune pe care le-a
avut statul comunist român cu statele arabe, cu Ghadaffi și cu Saddam Hussein30. În
ciuda arestărilor făcute în rândul imamilor, ca urmare a protejării refugiaților crimeeni și
a lăsării în paragină a unui număr de moschei, acestea nu erau închise, iar plata
hogilor, deși derizorie, ea exista, față de alte state comuniste, unde nu exista nicio formă
de finanțare a cultului musulman31. Prin urmare politica de presiune indirectă în
privința vieții religioase, deși le-a pus probleme și i-a împiedicat de la o practicare
efectivă a religiei, nu a fost parte a unei politici de asimilare etnică ca în cazul Bulgariei.
6. Spiritualitate și Etnicitate în perioada comunistă:
Tradiţiile și Limba maternă
În ceea ce privește tradițiile, fie religioase sau laice, acestea sunt prezentate drept
o însușire a lumii rurale interbelice. Satul, după Războiul de independență din
1878, apare în memoria celor mai în vârstă drept un depozitar al tradițiilor, locul în
Interviu cu Y. M, membru al comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
Interviu cu S.T., membră a comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
29 Interviu cu T. G., membru al comunității tătare, 11 ianuarie 2013.
30 Interviu cu Y. M, membru al comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
31 Interviu cu Y. M, membru al comunității turce, 31 ianuarie, 2013.
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care se conservă societatea în forma ei tradițională.
Satul este conturat atât în memoria turcilor, cât și a tătarilor, ca un
microspațiu al valorilor și tradițiilor etnice și religioase, întrerupt brutal de venirea
Armatei Roșii și instaurarea comunismului.
Memoria primelor decenii ale comunismului apare încă marcată de viața
comunitară, în sensul conviețuirii, a contactului social permanent dintre etnicii
turci și tătari, văzut ca nucleul de bază al identității etnice și religioase, atât în satul
tradițional cât și în mahalaua turcească sau tătărască de la oraș. Procesele de
industrializare și urbanizare, începute în perioada dejistă a regimului comunist și
continuate după 1965, prin implicațiile sale: dislocarea dinspre sat spre oraș și
disiparea mahalalei urbane în cartierele muncitorești32, sunt identificate de interlocutori
drept principalele cauze ale distrugerii legăturilor comunitare și a distanțării de
cultura tradițională. În ciuda egalității depline, indiferent de originea etnică, enunțată
de statul comunist, neasumarea în practică a diferențelor33, în ceea ce privește statutul
minorităților s-a concretizat prin forme de represiune specifice, care le-au pus în
imposibilitatea promovării tradițiilor și obiceiurilor. Dintre acestea, atât etnicii turci cât și
tătari au menționat desființarea învățământului în limba maternă în 1957, lipsa cărților, a
unei prese în limba maternă, deci a unei culturi scrise în limbile turcă sau tătară.
Singurele sărbători religioase respectate la nivelul comunității, în perioada
comunistă, rămân doar Kurban Bayram și Ramazan Bayram, amintite în primul
rând în sensul de participare la slujbele religioase organizate la geamie. Respectarea
celor două sărbători se făcea cu anumite rigori. Postul sau Ramazanul, spre exemplu,
care precede Ramazan Bayramul, conform afirmațiilor celor intervievați, reprezenta
o preocupare aproape exclusivă a vârstnicilor turci și tătari. În ceea ce privește Kurban
Bayramul, această sărbătoare era respectată prin vizita părinților, bunicilor, rudelor
și mai puțin prin obiceiul tăierii batalului. Această din urmă practică avea loc, conform
mărturiilor, în comunitățile rurale mai izolate, mai ferite de controlul autorităților,
Aceste comunități au rămas de altfel, nucleele păstrării tradițiilor etnice și religioase.
Deasemenea, nunțile, botezurile și înmormântările, organizate conform tradiției
islamice, au reprezentat, pe parcursul anilor comunismului, momentele principale
de reuniune a comunității. Acestea erau însă suficiente pentru a insufla sentimentul
particularității culturale, însușirea acestora impregnându-le generațiilor tinere de
turci și tătari din perioada comunistă, simțul unui distinctivism etnic și religios34.
Alături de tradiții și obiceiuri, un alt element al identității etnice, influențat
de schimbările produse în societate, de procesele de industralizare și urbanizare, a
fost limba, atât cea turcă, cât și cea tătară. Migrația dinspre sat înspre oraș și disiparea
etnicilor turci și tătari în cartierele muncitorești a însemnat o distrugere a nucleelor
sociale de difuzare a culturii și implicit a limbii materne. În aceste condiții și în
Interviu cu T. G., membru al comunității tătare, 11 ianuarie 2013.
Vezi Minorităţi în tranziţie. Raport privind politicile publice în domeniul minorităţilor naţionale și etnice
din România, în http://www.edrc.ro/docs/docs/provocdivers/092-127.pdf, accesat la 7 martie 2013.
34 Din perspectiva acestei afirmații trebuie să avem în vedere faptul că, pentru credincioșii musulmani,
în general, religia este un mod de viată, reprezintă un depozitar al elementului etnic prin intermediul
comportamentelor sociale și culturale, pe care le generează și care, în cele din urmă, se conturează ca
părți ale distinctivismului identitar etnic. În cazul particular al turcilor și al tătarilor din Dobrogea,
acest distinctivism se referă la fondul identitar comun al apartenenței la lumea turcică.
32
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urma desființării în 1956-1957 a învățământului în limba turcă, respectiv a celui în
limba tătară la începutul anilor ’70 (Ibram 1998: 182), familia a rămas ultimul fort al
păstrării limbii turce, respectiv tătare, vorbite în intimitatea casei și a întâlnirilor
sociale restrânse.
Retrospectiv, cu excepția episodului importării manualelor tătărăști din
Kazan, ideea unui învățământ în limba maternă, atât în cazul turcilor cât și al
tătarilor apare ca una extrem de pozitivă, mai ales din perspectiva prezentului.
Deși recunosc efectele limitate la nivelul celor două comunități, ca urmare a unei
racordări exclusive la programa școlară în limba română, și implicit doar la cultura
română35, școlile turcești si tătărăști din primele decenii ale comunismului sunt
prezentate ca microcomunități36, care prilejuiau folosirea limbii materne în cadrul
unei socializări, cu rol de liant etnic la nivelul generațiilor tinere.
Recâștigarea învățământului în limba maternă a avut loc abia după 1990,
odată cu reforma învățământului din 1995, când a fost reintrodus învățământul în
limba turcă, pentru clasele I-XII (Ibram 1998: 182). Incapacitatea de a organiza un
învățământ în limba tătară în perioada post-comunistă reprezintă din perspectiva
tătarilor, un mare neajuns al comunității, un hiatus în procesul de redescoperire și
de conservare a identității etnice. Cauza identifică una dintre marile probleme actuale
ale comunității tătare din Dobrogea și anume, necunoașterea limbii tătare în rândul
generațiilor actuale, considerată de anumiți interlocutori o consecință a inhibiției
psihologice, predominante în perioada comunistă, de a vorbi limba maternă în
public37. În prezent se încearcă contracararea pierderii acestui obicei printre cei
tineri, în primul rând printr-un efort instituțional, venit din partea UDTTMR. Acest
efort este concretizat prin organizarea unor cursuri în cadrul unora din filialele sale
și prin introducerea limbii tătare, ca materie opțională în anumite școli din județul
Constanța38. Revitalizarea acestui aspect este considerată, atât la nivelul opiniilor
individuale cât și instituționale, esențială pentru evoluția viitoare a comunității tătare.
7. Raportarea la teritoriul de origine: Turcia vs. Crimeea
Raportarea la teritoriul de origine constituie un element important al discursului
identitar turc și tătar, nu numai pentru perioada comunistă, ci și după 1990.
În ciuda lipsei unei relații de facto cu Turcia, în perioada comunistă, o
legătură exista la nivelul conștiinței turcilor și tătarilor.
La nivelul mentalului colectiv exclusiv turc, Turcia a constituit în anii
comunismului și constituie și în prezent locul de baștină al strămoșilor lor ajunși
pe teritoriul Dobrogei în urmă cu 800 de ani, deci patria de origine, patria-mamă.
În același timp conștiința de a fi aparținut Imperiului Otoman a fost și este, în
continuare, paralelă cu asumarea Turciei ca moștenitoare a fostului imperiu. Astfel,
Turcia a devenit spațiul căruia se circumscriu atât turcii, cât și tătarii în virtutea
afinităților istorice, culturale și religioase.
Pentru tătari Crimeea este teritoriul de origine prin excelență, originile crimeene
reprezentând, așa cum am mai subliniat, atât în perioada comunistă, cât și în
Interviu cu N. I., membru al comunității tătare, 31 ianuarie 2013.
Interviu cu I. A., membru al comunității tătare, 29 ianuarie 2013.
37 Interviu cu N. I., membru al comunității tătare, 31 ianuarie 2013.
38 Interviu cu G. E, membru al comunității tătare, 28 ianuarie 2013.
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prezent, o parte importantă a conștiinței tătare. Un rol important în acest sens este
posibil să fi avut istoria refugiului strămoșilor, care este una mai recentă decât în
cazul turcilor, identificabilă de la caz la caz în perioada războaielor ruso-turce, de
la sfârșitul secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. La nivelul unei
părți a populației tătare dobrogene, un rol important în păstrarea conștiinței originilor
crimeene l-a avut și legătura cu mișcarea națională tătară din Crimeea, din perioada
interbelică, care a stimulat la nivelul unui segment tătar dobrogean, sentimentele
naționale. Activarea acestei mișcări și pe teritoriul Turciei, prin intermediul unor
lideri tătari din Crimeea, dar și din Dobrogea, a consolidat percepția Turciei de stat
protector al tătarilor. În condițiile în care visul patriei-mamă este spulberat odată
cu expulzarea tătarilor în 1944, Crimeea apare din acest punct de vedere ca un teritoriu
pierdut, iar Turcia este percepută ca o a doua patrie a tătarilor, patria protectoare,
sau statul tată-Turcia, sintagmă vehiculată la nivelul mediilor intelectuale tătare39.
Apropierea relațiilor dintre regimul de la Ankara și regimul comunist din
România, începând cu 1964 - 196540 și autorizarea din doi în doi ani a vizitelor în
Turcia, pentru cetățenii de origine turcă și tătară, care aveau rude pe teritoriul turc,
a avut un impact în consolidarea legăturii mentale cu Turcia, pe parcursul anilor
’70 - ‘80, dar nu pentru toată populația turcă și tătară. Legăturile diplomatice și
culturale, racordarea informațională la cele două teritorii de referință, Turcia și
Crimeea, au fost reluate de-abia după căderea comunismului, producând o
redescoperire, o reactivare pe verticală a identității turce, respectiv tătare, de la
nivel instituțional, de grup și până la nivel individual.
Concluzii
La un nivel mai profund al analizei am identificat două nuclee definitorii ale
discursurilor identitare turc și tătar, unul de convergență, și unul de separație între
cele două grupuri. Pe de o parte este vorba despre nucleul comun - apartenența la
lumea turcică, iar pe de altă parte este vorba despre un nucleu specific tătar,
reprezentat de mișcarea națională tătară din Crimeea, din perioada interbelică,
element tranșant în delimitarea actuală a discursului identitar tătar, de cel turc. În
concluzie, putem spune că procesul de construcție identitară al turcilor, dar și al
tătarilor, s-a aflat sub influența unor stimuli externi. Pe de o parte, vorbim despre
ideologia naționalistă turcă post-otomană, apărută în Turcia, după înființarea în
1923, a noii republici de către Mustafa Kemal Atatürk, care a înlocuit solidaritatea
musulmană ca formă de identificare specifică Imperiului Otoman, cu o nouă
componentă identitară esențială - sentimentul și mândria apartenenței la lumea turcică.
Al doilea nucleu important, care se supune atenției, prin particularizarea pe
care o aduce discursului identitar tătar, creând dincolo de diferențierea prin originile
Interviu cu T. G., membru al comunității tătare, 11 ianuarie 2013.
În ansamblu, Perioada Războiului Rece se caracterizează printr-o distanțare a relațiilor diplomatice
dintre România și guvernul de la Ankara. O excepție o constituie acordul din 30 iulie 1966, care
reglementa schimburile științifice și artistice între Republica Socialistă România și Republica Turcia,
semnat la Istanbul, acordul între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii
Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966 și acordul privind
cooperarea în domeniul turismului, semnat la Istanbul la 29 iulie 1966. Vezi Călin Felezeu, Adriana
Cupcea, O perspectivă comparativă a imaginii otomanului în manualele de istorie din România și Bosnia
Herţegovina în perioada post-comunistă, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2013, p. 72.
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tătare crimeene, o delimitare rezultată din conectarea la evoluțiile politice și ideologice
interbelice, ale teritoriului de origine, Crimeea. Acestea se regăsesc și influențează evoluțiile
tătarilor din Dobrogea, nu numai în această perioadă ci și în cea postbelică.
După al Doilea Război Mondial, în primele decenii ale regimului comunist
se pot constata două direcții în evoluția celor două comunități, turcă și tătară. Aceste
direcții se referă atât la atitudinea regimului comunist față de turci și tătari, cât și la
atitudinea și comportamentul acestora vis à vis de noul regim. Pe de o parte, am
identificat o tendință de înregimentare în structurile de partid și de implicare în
așa-zisul proces de construire a societății de tip sovietic, în România. Aceasta
corespunde în teren unei atitudini de acceptare și conformare față de regimul comunist,
a turcilor și tătarilor, atât din poziția cetățeanului de rând, cât și a minoritarului.
Acest tip de atitudine poate fi identificată în cazul etnicilor turci sau tătari, motivați
personal de dorința de a se afirma profesional, ceea i-a determinat să se conformeze,
să se adapteze rigorilor de ordin politic și social impuse de autorități.
O a doua direcție de evoluție sesizată este cea a unor acțiuni coordonate ale
autorităților comuniste, de persecuție și represiune, îndreptate împotriva unei părți
importante a etnicilor turci și mai ales tătari, în special ca urmare a implicării lor în
problema crimeeană. Această direcție corespunde unui al doilea tip de discurs
retrospectiv asupra perioadei, închegat exclusiv în jurul unor realități ale epocii
comuniste dar, de această dată, cu consistență etnică: persecuțiile, șantajul,
discriminarea socială. La nivelul acestui discurs, memoria de ansamblu a perioadei
se identifică cu cauzele care au dus la declanșarea persecuțiilor asupra propriei
familii, cauze evident de natură politico-socială.
Extinderea tendințelor represive asupra vieții religioase și asupra domeniului
cultural s-a realizat prin practicarea unei politici indirecte, tacite, dar deliberate de
suprimare a manifestărilor spiritualității etnice și religioase a celor două comunități.
Deși retrospectiv, aceștia subliniază lipsa unei politici de asimilare directă,
plasându-se din perspectiva perioadei comuniste într-o permanentă comparație cu
comunitatea turcă din Bulgaria; efectele acestor politici se regăsesc în evoluția
identității etnice și religioase în această perioadă. Interviurile realizate cu membrii
comunității turce și tătare relevă fie o intimizare a identității etnice și religioase, în
paralel cu o estompare a sentimentului apartenenței etnice în această perioadă,
rezultată și motivată de preocuparea pentru adaptarea socială și profesională în
cadrul societății comuniste. În cazul familiilor vizate direct de represiunea
autorităților, viața în comunism apare trăită din perspectiva dramei personale, a
supraviețuirii în cadrul societății comuniste, valențele etnice ale spiritualității fiind
lăsate prin urmare, într-un plan secund.
În ceea ce privește identificarea reciprocă, atât turcii cât și tătarii au subliniat
absența unor linii de diferențiere majore între cele două grupuri etnice pentru
perioada comunistă. Argumentele se referă la practicarea religiei musulmane comune,
a obiceiurilor comune, la sentimentul apartenenței comune la lumea turcică, alături
de persistența, la nivelul percepției generale în societatea comunistă, a unei confuzii
între turci și tătari. Este vorba despre atribuirea, de către majoritate, a indicatorului
etnic - turc, tătarilor, o caracteristică care se extinde, în opinia acestora din urmă, și
la nivelul percepțiilor și relațiilor sociale prezente.
Redescoperirea valorilor și simbolurilor identitare, alături de revitalizarea
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vieții spirituale, care a avut loc după căderea comunismului în 1989, a avut drept
consecință un fenomen de revenire la origini, concretizat printr-o reapropiere sau
regăsire a celor două nuclee identitare primare: apartenența la lumea turcică și
originile crimeene. Primul nucleu identitar reprezintă un punct de coeziune între
cele două comunități prin toate elementele pe care le implică, liantul religios și
cultural, reprezentat de Islam, obiceiurile decurse din această religie și originile
turcice comune. Pe de altă parte, originile crimeene reprezintă elementul distinctiv
major, atât din perspectiva tătară, dar și din cea turcă, particularizând puternic
discursul tătar. Aflată în stare de latență vreme de cincizeci de ani, după 1990
conștientizarea originilor crimeene a devenit o componentă inerentă structurii
identitare tătare. Alături de motivele materiale, acest nucleu identitar este considerat o
cauză a evoluției politice și instituționale separate a turcilor și tătarilor în perioada
post-comunistă, având totodată, așa cum am văzut, puternice implicații în raportul
dintre autoreprezentările etnice și reprezentările reciproce ale alterității turc-tătar,
fapt care înclină înspre o abordare post-comunistă a celor două grupuri etnice, ca
două comunități etnice distincte, dar care împart puncte comune.
În ansamblu, putem observa alternanța cronologică a straturilor identitare în
contextul evoluțiilor și transformărilor politice, economice și sociale, caracteristice
atât teritoriului gazdă, cât și teritoriului de origine. Succesiunea straturilor identitare,
fie de componență etnică, fie de componență religioasă este relevantă din perspectiva
modelațiilor identitare prevalente, specifice unei epoci sau alteia. În perioada
interbelică se poate observa prevalența unor elemente identitare precum apartenența la
lumea turcică și originile tătare crimeene, care determină manifestarea și regăsirea
turcilor, respectiv a tătarilor ca și comunităţi etnice, reunite prin elemente istorice
și culturale comune, dar particularizate inerent de originile crimeene ale tătarilor.
Estomparea identității etnice care a avut loc pe fondul politicilor comuniste timp
de cincizeci de ani, a determinat regăsirea în această perioadă, a turcilor și a
tătarilor în unica ipostază distinctă, cenzurată și aceasta, dar care și-a putut croi
anumite forme de manifestare, individuale sau de grup, aceea de comunitate
religioasă, adeptă a religiei musulmane. Ceea ce este interesant este că tocmai
această ipostază a asigurat supraviețiurea unor elemente sociale și culturale, care,
atât în cazul turcilor, cât și a tătarilor, reprezintă parte a distinctivismului lor etnic
și cultural, rezultat din apartenența comună la lumea turcică (vezi nota 86).
După 1990, ca o contrapondere la constrângerea și inhibarea etnică caracteristică
anilor, are loc un proces compensator de revenire la elementele identitare consacrate în
perioada interbelică, afilierea la lumea turcică, originile crimeene în cazul tătarilor,
legătura cu teritoriile de origine, Turcia, respectiv Crimeea, care replasează cele
două comunități în ipostaza etnică. Fenomenul a fost unul spontan. A venit, pe de
o parte, ca reacție firească la cei cincizeci de ani de latență etnică, dar a fost și o
consecință a intereselor economice și politice, care s-au conturat după 1990, prin
reluarea legăturilor cu teritoriile de origine, explicând astfel dorința tătarilor de a
se disocia de comunitatea turcă, de a-și afirma identitatea și limba, dar în contextul
larg al apartenenței turcice și implicit al legăturilor istorice, religioase și culturale
indisolubile cu comunitatea turcă.
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ROMANY A T ÜRK ŞIIRINDE BAHAR

Jale İSMAYIL
Romanya Türk şiirinde daha çok vatan hasreti, milli kimlik, anadil gibi konulara
ve şahsi yaşantıların ifadesine rastlanılıyor. Doğanın tasvirine de yaratıcılıklarında
yer ayıran Romanya Türk şairleri, geleneksel olarak doğa hadiselerini insan
karakteriyle, insanlararası ilişkilerle paralel götürerek, bu iki olguyu bir birine
benzeterek kaleme almışlardır. Bahar konusuysa şairler için özel anlam taşıyor.
Asırlar boyu milli kimlik için mücadele eden Romanya türk toplulukları baharın
gelişini, tabiatın uyanmasını halkın istikbalı ile karşılaştırıyor, geleceğe ümitlerini
ortaya koyuyorlar. Bahar sadece bir mevsim değişikliyi diğildir, o hem de
arzuların gerçekleştiyi bir devirdir. Romanya türk edebiyatının ünlü ismi Mehmet
Niyazi’nin “Kendi yurdumda garibim” şiirinde olduğu gibi:
...Bir güzel gün kalbimde mutlu bir bahar beklerem
Her düşte, her örnekte açsın diyorum çiçekler
Yeşillensin çimenler, çöl, taş, çayır, ağaçlar
Kuşlar öten, sular akan bir güzel gün beklerem
Kanat çalsın melekler, tohum atılan çöllerde
Oynasınlar periler arzularda, göllerde (1, 71)
Romanya türk şiirinde rastlanan bahar şiirlerinde iki esas akım dikkat çekiyor:
bahar mevsiminin tasviri ve baharın alt katlarının açılması. Birinci akımda yazılmış
şiirler daha fazladır. Biz bu şiirlerde baharın renklerini, kokusunu, tabiata sunduğu
güzellikleri görüyoruz. Yaşar Memedemi’nin “Bahar” şiiri buna güzel örnektir:
Səmanın rengine bakdım şaştım
Kendimi uçmuş gibi sandım
Dilimin ucundakı sözler kesildi
Bu sinirler benim diğil
Gözellikleri görünce
Kögsümde temiz hava
Fikirlerim fidan atdı
Arzularım aşıb-daşır, əzizlərim... (2, 77)
Şair İsmail Ahmet Daud’un bahar şiirlerini tahlil eden Nedret Ali Mahmut’a
göre, şairin “...mevsimler, bahar, ilkyaza armağan ederek yazdığı şiirlerinde başka
bir anlatış tarzı, başka bir özellik buluruz...” (1, 238)
...Çimenler yeşerir
Bahardır bizim neşemiz
Çocuklar
oynaşır
Açar güzel çiçeklerimiz
Her
taraf
şenlenir
Seviniriz hepimiz
O bahar havasında (1, 246)
O bahar havasında
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Gördüğümüz gibi, Ahmet Daud baharın, gelişi ile insanların hayatına getirdiği
değişiklikleri tasvir ediyor. Ustad Mehmet Niyazi’nin “Nisan ayı” şiirinde de baharın
hayatın üzerindeki etkisi konusu işlenmiştir. Bu şiirde insanların hayat sevgisini
artıran, yüreklerini sevgi ile dolduran baharın tüm güzellikleri gözlerimiz önüne seriliyor.
Nisan güzel bir aydır ki her zerreye feyz verir
Kırlardakı ekinlere, çimenlere can gelir
Kışın gamlı gamlı duran göyceğizler şenlenir
Kırda tarla süren çiftçi ümitlere eğlenir
...Çiçeklerle, güllerle, çayır, tepe süslenir
Yapraklarda, ırmaklarda şiir, sevda gizlenir
Güneş altın saçar, peri güler, bahar taç giyir
Bu güzellik insanlara, şübhesiz, cihan değer... (3, 95)
“Bahar geliyor” şiirinde Romanya Türk-tatar edebiyatının önemli isimlerinden
olan Rüstem Seitbala mahir peyzaj ustası bir ressam gibi renkleri “konuşturuyor”.
Burada en parlak renkler karıştırılmadan her biri kendi yerlerinde gerektiği kadar
kullanılmıştır.
Güneş enva çeşit renkler döküyor
Her şey canlı renklere bürünüyor
Kadın gibi güzel
Elmas gibi parlak
Çiçek gibi zarif,
Bin bir çehreli,
Kokulu, şekilli, rüzgarlı
Bir veya iki akort
Hoş bir melodi
Bu parlak şeffaflıkta
Sır, sevgi, ebediyet
Hepsi ayrı ayrı,
Hepsi beraber.
Geceyle gündüzün bir olması
Yaklaşırken
Bizi onlara bağlayanların sayısı
Ne kadar büyük, ne kadar büyük... (5, 136)
Şairin “Sevdiklerimize kardelen demeti” şiirinde baharın ilk müjdecisi
kardelen anlatılıyor. Bu zarif çiçeklerin toprağı delme gücüne hayran kalan şair,
onların rengini de kalplerin al renkli kanı ile beraber sevgiye bağlıyor. Böyle bir
güzellik sevdiklerimizle paylaşmak içindir, mesajını veriyor yazar.
Havanın değiştiyini duydular
Ve başlarını gösterdiler
Çürümüş, kararmış yapraklarla örtülü,
Nemli toprağı delmek kolay değildi.
Fakat başardılar ve bu ilk bahar
Daha erken belirdiler.
Her vakitki gibi beyaz, sevimli,
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Gülümseyerek çıktılar.
Niçin beyaz da, başka renk değil?
Çünki kalbimizdeki kızıl renk
Onun beyazlığıyla sarmaşarak
Sevgi sembolü olmak istiyor.
Onları toplayıp titreyen demetler yapalım,
Kırmızı kurdele ile bağlayalım
Ve sevdiklerimize sunalım (5, 234)
Şair, “Mayıs ayında” isimli şiirindeyse baharın bu çiçek dolu ayının insanlarda
yarattığı etkiyi genelleştiriyor. Mayıs ayını insanların nasıl yaşadığına dikkat çeken
S.Rüstem yalnız kendi vatanında gördükleriyle kalmıyor, dünyanın her yerinde
insanların bu güzel ayda aynı heyecanlara sahip olduklarını vurguluyor.
Mayıs ayında, güller çiçek açarken,
Dünyanın her yerinde,
Bütün kalpler,
Aynı şekilde çarpıyorlar (5, 234)
Bunu da vurgulayalım, Romanya türk edebiyatından söz ederken geleneksel
anlamıyla büyük şair ve yazarlara rastlamıyoruz. Türklerin,yaşadıkları bölgede
milli kimlik uğruna mücadelesi, farklı zamanlarda ciddi etnik ayrımcılığa maruz
kalmaları, okula, yayıncılığa sahip olmamaları büyük edebi temsilcilerin filizlenmesine
engel olmuştur. Gelecekte olacağı yalnızca tahmin ve arzu edilen edebi gelişmeden
çok şey beklendiği her kese bellidir. Romanya türk edebiyatı araştırmacısı prof.dr.
Nedret Ali Mahmut da “Romanya Türk-Tatar Edebiyatı” kitabına yazdığı önsözde
topludaki yazarlar hakkında fikirlerini böyle ifade ediyor: “...”Büyük şair”, “en üstün”,
“önde gelen”, “dahi üstad” gibi mecazlar içine girebilen şairler, yazarlar değildirler. Bunlar
ve “hakiki” şairler arasında (ister Türkiye, ister Romanya veya da Avrupa edebiyatçıları
olsun), bir büyük köprü görülmektedir. Bunlar kadar yükselememişler, vakitleri
olmamış; şartları yeterli olmamış, Türkçe gazete, dergi, matbaa olmamış...” (1, 11)
Demeliyiz ki, şiirlerini okuduğumuz yazarların bir çoğu aynı zamanda hem
gezeteçi, hem yayımçı, hem öğretmen, hem yazar olmuşlar. Ağır şartlarda çalışan
Romanya türk aydınları, yaranmış boşlukları doldurmak için büyük zahmete
katlanmış, tüm alanlarda bir şeyler yapmağa çalışmışlar.
Türk-tatar edebiyatının farklı imzalarından biri Nevzat Yusuf Sarıgöl
yalnızca bahar konusunda değil, tüm yaratıcılığında insanlara ve olaylara
sürrealist yaklaşması ile dikkat çekiyor. Onun şiirlerini ikinci akıma ait edebiliriz.
Şairin bahar sözcüğünü nasıl tanımladığını anlamak için onun çocukluk yıllarını,
tatar toplumunun folklörünü, adetlerini ve geleneklerini derinden bilmek gerekiyor.
Aksi taktirde, bir çok ifadeler anlaşılmaz ve gizli kalabilir. Şairin ifade tarzında
artık yalın bir tasvir, her bir şahsın göre bileceği bir manzara değil, daha metoforik,
daha mecazlı benzetmelerle karşılaşıyoruz. “Bahar” şiirinde oldugu gibi:
Sevgilimin gözünde gölgeler bile yeşil,
Gizli kırlarımdan ucan bir renktir;
Bu üzüntülü yüzyılın sonu hep tır tır,
Oylum oylum bulutlar bize yağmur getir!
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...Yine geldi kapıma bu sabah taze bahar,
Yalvaç ellerinde çoktan unutulmuş bir mezar;
Şimdi uçuşuyor havada martılar, kelebekler
Ama kıyıda hep yalnız üzüntüler bekler! (4, 57)
Baharın, yeşilliğinin gözlerde yansıtılması gerçek hayatta mümkün olmasa
da, baharın gücünü göstermek için başarılı bir vasıtadır. Bu hem de uzaklarda
kalmış Büyük Çölün yeşilliğidir. Baharın ve çölün yeşilliği birlikte sevgilinin
gözlerinde kendi yansımasını buluyor. Belki de yalnızca baharda değil, tüm
mevsimlerde ana yurdu görmek için sevdiklerimizin gözlerine bakmak gereklidir.
Yine de vatan hasretile yüz yüze kalıyoruz. Ayni anda hem ana vatanı hatırlamak,
hem de baharın gelişini kutlamak kederli bir atmosfer yaratıyor. İnsan en sevinçli
gününde bile geçmişin acılarını hatırlamaya mahkumdur. Baharın gelişi - tabiatın
uyanması kadar güzel, zarif, insan kalbini dile getiren olay, acı hatıraların da kış
uykusundan uyanmasına eşlik ediyor. Baharın güzelliklerine rağmen yine de bir
yerde hatırlanması beklenen bir mezar var.
“Tarlamıza bahar gelmiş” şiiri anaya ithafla yazılmıştır. Yine de her iki
uyanış aynı zamana - bahara tesadüf ediyor. Toprağın altından yalnız ümitler değil,
inlemeler de baş kaldırıyor ve insanı unutamadığı geçmişe götürüyor. Gecmişin
iztirabları ise “kemiklerine ağır yıllar sinmiş” ananın acılarından, “kırık keşkül
parçasında dilencilerin parmak izlerinden” bellidir.
Duydun mu, anam, duydun mu?
Bizim tarlamıza da bahar gelmiş,
Gövermiş torpaq altında kalan iniltilərimiz,
Havada kuşun kanadı kurşunlu temiz.
...Korkma, anam, hiç hiç korkma, anam
Kemiklerine ağır yıllar sinmişse de, anam;
Bugün biz varız, babamızın temiz ruhu
Bizim de tarlamıza bahar gelmiş, anam
Sigaramın kaygısı aldı gitdi günleri duman duman... (4, 55)
Romanya türk edebiyatındaki bahar şiirlerinin ölçüsüne gelince; hemen hemen
hepsinde verlibr (serbest şiir) görüyoruz. Yalnızca iç kafiyelenme ile yeterli kalan şairler
ilk bakışta hece ölçüsü gibi görünen şiirlerde bile ne ölçüye, ne de kafiyeye uymuşlardır.
İnanıyoruz ki, Romanya türk şiiri kendi temelleri üzerinde büyük gelecek
kurabilecektir. Bunun için gerekli olan tüm şartlar mevcuttur: yetenekli şahıslar,
şerefli tarih ve büyük yaratmak ihtirası.
1.
2.
3.
4.
5.
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MULTICULT URALISM L A MAREA NEAGRĂ

Vasile SIMILEANU
Abstract: Dobruja was the gateway on the Eurasian axis, with a major role in the development of
the cultural dialogue. Located in the Black Sea basin, the Dobrogea's population has come into contact with
the people in this area. The mix of ethnicities, cultures, traditions and religions of grayish in millennia, has
generated a unique model of coexistence and communication in the Euro-Asian areas. At the same time,
Turkish and Tatar communities have developed important relationships on the Ponto-Caspian, strategies
that bring more stability and security in the wider Black Sea area. Real model could be developed as a
strategy for solving the frozen conflicts and closure of areas of conflict hot spots on the planet.
Key words: Turkey, the region, geopolitics, the Black Sea, multiculturalism

După demantelarea URSS, concepțiile geostrategice, geopolitice şi culturallingvistice, etnico-confesionale şi politico-militare s-au grefat pe noile aspecte
determinate de către evoluțiile economiei de piață. Am asistat şi asistăm la evoluții
istorice în spațiul eurasiatic, privit ca monospațiu de o complexitate foarte mare, în
care strategiile ruse, euratlantice, islamice şi chineze se confruntă. Rusia doreşte să
controleze zonele strategice maritime de interes geopolitic cum sunt951: Atlantică,
Arctică, Oceanul Pacific, Marea Neagră, Marea Caspică şi Oceanul Indian. S-a vorbit
despre statutul Mării Negre: lac roman, grecesc, rus, turc şi mai nou euratlantic.
Extinderea NATO şi UE au determinat reacții din parte Moscovei, care a stipulat
trei obiective prioritare pentru Marea Neagră, cum sunt: “reînnoirea comunicaţiilor
maritime şi fluviale, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii litorale şi portuare”
precum şi cel referitor la “perfecţionarea bazei juridice a activităţii flotei din Marea
Neagră a Federaţiei Ruse pe teritoriul Ucrainei; păstrarea oraşului Sevastopol în calitate de
bază principală.” 952
În ceea ce priveşte interesele strategice pe axa ponto-mediterană, este de
reținut menținerea obiectivului care “asigură potenţialul militar naval necesar al
Federaţiei Ruse în regiune”953, prin menținerea a două puncte strategice Crimeea şi
Tartousse. Chiar dacă geografic, Crimeea - puternic militarizată şi vitală pentru
strategiile militare ruse -, împarte Marea Neagră în două părți simetrice de 250 km
fiecare, relațiile statelor cuprinse în arealul sistemului geopolitic determinat de
bazinul Mării Negre, chiar dacă sunt antagonice din punct de vedere politico-militar,
au evoluat şi în sensul dezvoltării unei colaborări privind securitatea zonală.

V.I.Kuroiedov, M.V.Moskovenko, Alexandr Dughin, Bazele geopoliticii. Viitorul geopolitic al Rusiei,
Editura Eurasia, 2010.
952 Idem
953 Ibidem
951
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Marea Neagră reprezintă un sistem geopolitic foarte important pe relația
eurasiatică, chiar dacă strategiile UE sunt defavorizante pentru statele situate în
vecinătatea acestei mări interioare. Din cele mai vechi timpuri, în acest spațiu au
poposit şi au lăsat urme palpabile marile civilizații şi imperii: Roman, Grec, Persan,
Ţarist, Otoman, peste care s-au suprapus marile invazii. Amprenta cea mai
puternică au lăsat-o Imperiul Ţarist şi cel Otoman. După dispariția Imperiului
Ţarist şi a Imperiului Otoman, sistemul geopolitic s-a divizat inițial în centrul
Balcanilor şi Caucazului, apoi în patru, adăugându-se Centrul Nord - Pontic şi cel
Anatolian. În prezent, interesele Turciei şi Rusiei se intersectează mai puțin în
bazinul Mării Negre şi mai mult în zona republicilor turcofono-musulmane din
Asia Centrală, mijloacele de influență ale Turciei în zonă fiind net superioare vis-àvis de cele ale Rusiei împotriva Turciei.
De fapt, ce reprezintă Marea Neagră din punct de vedere geopolitic? Este un
sistem eurasiatic, având ca poli de putere Federația Rusă şi Turcia. Generat ca
sistem economic la inițiativa Turciei în anul 1992, din Zona Extinsă de Cooperare
Economică a Mării Negre fac parte Rusia, Armenia, România, Ucraina, Turcia,
Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Bulgaria, Albania şi Grecia.

Dacă vom analiza cu atenție aceste state, vom vedea că în marea majoritate
vom întâlni elemente etnice turcice, ruse, ucrainene, bulgare, române, care ar trebui
să dea consistență funcționării sistemului, nu numai în plan economic, dar şi
cultural. Din acest punct de vedere vom vedea că elementele etnice române se
împletesc armonios cu elementele autohtone din Ucraina, Bulgaria, Rusia, Albania
şi Grecia, chiar dacă drepturile minorităților române din unele state sunt frecvent
încălcate. Din punctul de vedere al repartiției etnice acest sistem face parte din
elipsa de securitate a României. La fel putem discuta de elementele etnice turce din
România, Ucraina, Rep. Moldova, Bulgaria, Albania, Azerbaidjan şi Grecia, care ar
trebui să facă parte din elipsa de securitate a Turciei. Să nu uităm că popoarele
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turcice sunt formate din aproximativ 150 milioane de vorbitori, probabil descendenți
ai triburilor originare din Asia Centrală, iar noțiunea de turc este folosită în
limbajul ştiințific pentru a denumi în principal popoarele şi limbile zonei asiatice
dintre Marea Neagră şi Asia Centrală. Pe timpul expansiunii abbaside, soldații
turcici s-au stabilit în Orientul Mijlociu (mai puțin Siria). Grupurile turcice au
fondat dinastii în Iran, iar pe timpul expansiunii Otomane s-au stabilit în comunități
izolate în Orientul Mijlociu, Europa de Sud-Est, Sudul Rusiei şi Africa de Nord.
Simion Mehedinți, împreună cu geografii români, a abordat în studiile sale
aria de interferență a geografiei cu istoria, politica şi etnologia, îmbinând criteriul
universalității istoriei cu cel al organicității geopolitice şi geo-etnologice a
popoarelor. Prin această abordare geopolitică, profesorul român a subliniat rolul
important al înțelegerii geopolitice a unui popor, afirmând că acesta trebuie să
îndeplinească două serii de exigențe şi repere: cele legate de dinamica spațiilor şi
cele legate de dinamica popoarelor. Tema centrală dezvoltată de Mehedinți a fost
cea a statului național în raport cu vecinătățile sale, considerând de maximă
importanță strategică istmul ponto-baltic, strâmtorile ponto-mediteraneene,

Dunărea şi Carpații954.
Raportarea la spațiul carpato-danubiano-pontic ca spațiu de însemnătate
strategică pentru Europa a rămas una de actualitate, în sensul că cele trei elemente
geografice: Munții Carpați, fluviul Dunărea şi Marea Neagră sunt şi elemente care
au configurat jocurile actorilor geopolitici europeni de-a lungul istoriei. Această
temă geopolitică este de actualitate şi pentru alianțele geopolitice actuale: Uniunea
S. Mehedinți, Chestia orientală din punct de vedere geografic şi etnografic, 1914, România în marginea
continentului. O problemă de geopolitică românească şi europeană, 1941, Fruntaria României spre răsărit,
1941 şi Qu’est-ce que la Transylvanie?, 1940.
954
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Europeană şi NATO, având o importanță geostrategică deosebită în relațiile cu
partenerii euro-atlantici, demonstrată cu prisosință de cele două conflagrații

mondiale, dar şi de scenariile din sfera geo-resurselor energetice prezente.
Aceste atu-uri oferă României rolul de poartă comercială sud-estică,
comparând-o cu Olanda955 care este considerată poarta nord-vestică a Europei, prin:
- constituirea zonelor libere economice Sulina la Marea Neagră, Ungheni şi
Giurgiuleşti la Galați, cele realizate cu Ungaria, de la Siliştea - Călăraşi cu Bulgaria,
şi cu Iugoslavia;
- conectarea României la rețeaua internațională de transport a resurselor de gaze
naturale şi petrol pe relația eurasiatică;
- schimburile comerciale se realizează, în principiu, de-a lungul litoralului de vest
şi de nord: Burgas şi Varna în Bulgaria, Constanța în România, Odessa şi

Situația reală din Marea Nordului ar da posibilitatea dezvoltării rutelor comerciale pe relația cu
Marea Neagră şi mai departe către Asia Centrală, portul Constanța fiind un hubb strategic
european pentru canalul ponto-caspic şi pentru calea ferată de mare viteză trans-asiatică, ce va
reactiva istoricul „Drum al Mătăsii”.
955
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-
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-

Crimeea în Ucraina şi Novossibirsk (complex petrolier accesibil navelor de
200.000 t) în Rusia, Istanbul şi Trabzon (Turcia);
traficul comercial în Strâmtoarea Bosfor este de valoare apropiată cu cele din
Panama şi Suez, iar dezvoltarea exporturilor de produse petroliere ale CSI vor
reactiva portul Constanța ca cel mai mare port la Marea Neagră şi, posibil, refacerea
flotei româneşti;
libertatea de navigație în strâmtorile turceşti a constituit întotdeauna o preocupare
importantă a Rusiei şi renegocierea, care a avut loc în Turcia, a Convenției de la
Montreaux (1936) nu a fost acceptată de Moscova. Totuşi, Turcia, invocând
securitatea navigației şi protecția mediului marin, solicită ca exporturile petroliere
din CSI să nu se realizeze prin strâmtori. Ca atare Ankara propune o conductă
care să lege câmpurile petroliere din Caucaz cu un port mediteranean, deci turcesc.
Studiile lui Gheorghe I. Brătianu, concretizate în lucrarea ”Marea Neagră. De la
origini până la cucerirea otomană” scot în evidență importanța majoră a două poziții
geopolitice, pe care România trebuie să le includă obligatoriu în calculele ei
strategice: sistemul de strâmtori Bosfor-Dardanele - care ”nu sunt altceva decât
prelungiri ale gurilor Dunării” -, (continuând tezele lui Iorga şi Titulescu, privind
importanța strâmtorilor turceşti din Marea Marmara) şi Crimeea - ”care prin porturile
ei naturale, prin cetăţile ei din timpurile cele mai vechi, prin bastionul maritim înaintat
pe care-l reprezintă în Marea Neagră este evident o poziţie stăpânitoare peste tot complexul
maritim de aici”, ca un „avanpost” peste tot complexul maritim al Mării Negre956.
trecerea sub controlul turcesc a unei părți a exporturilor energetice nu pare a fi
pe placul Moscovei;
navigația liberă în strâmtori nu se va putea desfăşura dacă ieşirea spre Marea
Mediterană, respectiv prin Marea Egee, nu va cunoaşte o anumită libertate. Acest
element este esențial în diferendul greco-turc privind delimitarea zonelor de
suveranitate maritimă, precum şi în revendicările Ankarei față de anumite insule
greceşti situate în apropierea litoralului turcesc. Dacă Marea Neagră a putut fi
considerată un câmp de bătălie în marile confruntări dintre Est si Vest, ea va
deveni spațiul colaborărilor locale şi regionale;
chiar dacă în prezent se manifestă conflicte locale, cum sunt cele din partea
orientală a zonei dintre armeni şi azeri, abhazi şi osetini, fără a vorbi de cel kurd
din Anatolia, această regiune, un veritabil mozaic etnico-religios, care, de-a lungul
istoriei, s-a aflat în calea imperiilor (otoman, țarist, persan, sovietic...) a cunoscut
odată cu dispariția ultimului, libertatea pentru toate națiunile. Nici Federația
Rusă, nici Turcia şi nici Iranul nu pot rămâne insensibile. Această regiune este,
totuşi, o zonă de legătură între Est şi Vest, de la Marea Neagră la Asia Centrală,
dincolo de Marea Caspică şi, între Nord şi Sud, de la lumea slavă până în Golful
Persic. Totodată, Marea Neagră este (potențial) foarte bogată în hidrocarburi.
Ţările din estul mării sunt supuse incertitudinilor atât economice, cât şi politice,
legate de consecințele războiului din Iugoslavia (în special pentru Bulgaria şi
România) şi, pe de altă parte, de modificările teritoriale regionale apărute ca
urmare a dispariției URSS şi a Pactului de la Varşovia (Ucraina şi, de exemplu,

Nicolae Iorga, Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană (postum, Comunicare Academia
Română).
956
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Moldova). În acest context geopolitic perturbator apare clar că miza cea mai
importantă, şi deci de valoare strategică, o constituie dominația asupra Mării Negre.
- pentru România, dezvoltarea relației Marea Caspică - Marea Neagră - Marea
Mediterană este vitală din punct de vedere economic şi comercial, această

perspectivă poate fi de amploare în relațiile statului nostru cu lumea occidentală,
prin dezvoltarea navigației maritime şi fluviale.
Potrivit specialiştilor politico-militari francezi, Rusia nu a abandonat niciodată
proiectul său de "a deschide o fereastră" spre sud. Rivalitățile ruso-ucrainene privind
viitorul Flotei Mării Negre şi a bazelor sale militare nu au altă miză decât
autoritatea asupra acestei mări. Ucraina şi Turcia doresc să obțină dominația
asupra resurselor maritime, în timp ce Rusia nu vrea să piardă singurul său mod
de acces spre "mările calde". Suveranitatea Ucrainei are efecte negative asupra
geopoliticii ruse. Rusia se simte încorsetată la Marea Neagră, care nu îi mai oferă,
în prezent, ieşirea la “mările calde” şi îi limitează, din punct de vedere geopolitic,
controlul asupra strâmtorilor Bosfor şi Dardanele - devenite elemente de presiune
euratlantică - folosite de o expansiune potențială a influenței turceşti, prin
promovarea neootomanismului.
Caucazul, ca spațiu tangențial aflat pe axa ponto-caspică, are în compunere
două areale geopolitice: Caucazul de Nord şi teritoriul a trei republici caucaziene Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, unde să regăsesc populații de origine turcică,
care incomodează foarte mult strategiile ruse din regiune, mai ales că Turcia
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euratlantică controlează, din punct de vedere strategic, zona de frontieră care
aparține spațiului unitar montan al Caucazului.
Pe de altă parte, se consideră că Rusia este vulnerabilă în relațiile cu spațiile
geopolitice clasice: Heartland şi Rimland - Turcia şi Iran. Pentru contacararea
strategiilor occidentale privind influențele Turciei în zona de securitate, Rusia a
generat un cordon de securitate compus din Azerbaidjanul de Sud (situat pe

teritoriul Iranului) şi raioanele nordice ale Turciei care cuprind elemente etnice
kurde şi armene.
Pe axa ponto-caspică, din punct de vedere etnopolitic vom regăsi manifestările
unor straturi culturale bine fundamentate, astfel957:
- polul rus Rostov-pe-Don-Volgograd-Astrahan, ca nucleu geopolitic al întregii
strategii caucaziene a Eurasiei, numită convențional “triunghiul Khazar”. Centrele
strategice ale “triunghiului Khazar” trebuie să dezvolte nişte lanțuri geopolitice
independente care s-ar desfăşura strict spre sud. Din Rostov prin Krasnodar spre
Maikop, Suhumi şi Batumi. Din Stavropol spre Khislovodsk, Nalcik, Orgjonichidze,
Ţhinval şi Tbilisi. Din Astrahan spre Mahacikala. “Noua ordine geopolitică în
Caucaz” presupune o reîmpărțire totală a realităților politice existente şi trecerea
de la modelul corelației stat-stat sau națiune-națiune la un sistem Centru-periferie totodată structura periferiei trebuie să fie determinată nu de o diferențiere politică
ci de una etnoculturală. Se apreciază că Azerbaidjanul ar trebui ataşat Iranului,
deoarece este şiit, în acest mod fiind activată axa strategică Moscova-Baku957

Alexandr Dughin, Bazele geopoliticii. Viitorul geopolitic al Rusiei, Editura Eurasia, 2010.
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Teheran. Această strategie contravine multiculturalismului şi aduce atingeri
majore spațiului de influență turcică din arealul caucaziano-caspic. Păstrarea unei
astfel de unități geopolitice creează o frontieră rasială, delimitată astfel:
- Kazahstanul Central (la sud de paralela 50, fiindcă la nord de aceasta sunt situate
teritoriile incluse în “Răsăritul rusesc”);
- Partea de pustiu al Turkmenistanului, Uzbekistanului şi Kîrghîzîstanului (areale
turanice);
- Iran-Afganistan-Pakistan-India (“Ariana”, “pământul arienilor”).
Integrarea turanică este antiteza directă a eurasiatismului geopolitic şi se
insistă, prin alianța Berlin-Moscova, contacararea Turciei şi a celor care promovează
“panturcismul” şi neootomanismul.
Analizând această abordare a şcolii geopolitice ruse, nu putem să nu facem
apel la Teoria vitalităţii popoarelor, în care se reliefa rolul culturii naționale şi al
religiei ca factori de rezistență la agresiunea externă. Conform teoriei lui Nicolae
Iorga, dimensiunea spirituală a unui popor reprezintă factorul determinant al
rezistenței la asimilare, „frontierele culturale” fiind deschise multiculturalismului în
scopul eliminării discriminărilor unor state împotriva altora, prin folosirea
elementelor etnico-confesionale ca elemente de presiune.
Sociologul Ion Chelcea958, vorbea despre flux şi reflux etnic, de raportul
dintre dimensiunea etnică, culturală şi politică a unui popor. Printre altele, teoria
sa despre fluxurile şi refluxurile etnice este apreciată de specialişti ca fiind o viziune
etnopolitică "înalt reprezentativă", alături de cea a lui Simion Mehedinți, de
exemplu959. În lucrările de specialitate, etnopolitica este definită ca fiind o
disciplină de ramură în cadrul ştiințelor politice, care se ocupă cu relația dintre
politică şi etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl exercită
asupra proceselor politice, cât şi al modului în care politica influențează formele de
manifestare ale etnicității. În termeni generali, etnopolitica studiază consecințele
politice ale diversității.
Tezele sociologului român sunt de strictă actualitatea, având în vedere noile
abordări privind etnicitatea şi multiculturalismul, în condițiile construcțiilor
structurale a organizațiilor de tip suprastatal.
În spațiul adiacent Mării Negre, pe axa europeană mediterano-ponto-caspică
este necesar să se manifeste multiculturalitatea, care poate avea efect benefic în
rezolvarea conflictelor înghețate din regiunea eurasiatică. Deşi s-a afirmat că
multiculturalismul a fost un eşec total ca strategie europeană, cu toate acestea s-a
demonstrat că voința comună a statelor din zona adiacentă Mării Negre a avut ca
efect reconsiderarea statutului minorităților naționale. Marea majoritate a statelor
pontice sunt state multiculturale, în care regăsim manifestări ale pluralismului
moral şi religios, care nu exclud valorile şi principiile comune statului național din
care fac parte. Toleranța reciprocă dezvoltată de grupurile etnice din Dobrogea a
Obiceiurile noastre populare şi grija noastră de a le păstra, în Şoimii Carpaților, Cluj, 1938 şi revista
Neam şi ţară. Pagini etnografice şi folclor, Bucureşti, 1940. Vezi şi Ion Chelcea, Privire către noi înșine,
ca popor, Pitești, 2002.
959 Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Ion Chelcea, în I. Bădescu și M. Ungheanu (coord.) Enciclopedia
valorilor reprimate, vol. I, pp. 478-486, București, 2000.
958
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fost, este şi va fi una de tip pasiv, în care culturile coexistă în acelaşi areal, acelaşi
mediu, dezvoltând relații comunicative şi nu de izolare, fără a determina conflicte
permanente şi consistente. În spațiul dobrogean asistăm la coexistența diferitelor
valori şi moduri de gândire, a practicilor culturale şi educaționale (situație definită
uneori drept multiculturalism), la o articulare mozaicată a ideilor şi a stilurilor.
Binomul unitate-diversitate defineşte structura umană a populației Dobrogei,
conservată istoric şi nu tranzitoric. Multiculturalismul dobrogean, în care se
manifestă grupuri etnico-confesionale demne de o mini-Europă, având în vedere
că în acest spațiu avem etnii reprezentate de: români, turci, tătari, rromi, evrei,
greci, aromâni, macedoneni, bulgari, lipoveni, ucraineni, ruşi, bulgari ş.a., dar şi
religii diferite: creştină de diferite orientări, islamică, iudaică ş.a. are la bază cadrul
conceptual şi mental în care se înscriu demersurile cognitive şi simbolice evoluate
istoric.
Dacă în lume respingerea infuziilor culturii de tip occidental în spațiul
islamic a dus la apariția de resentimente reciproce, acest lucru nu s-a manifestat şi
în cadrul comunității turco-tătare din Dobrogea. Integrarea culturală nu s-a manifestat
prin asimilarea grupurilor etnico-confesionale de către populația majoritar română.
Pentru mulți factori de decizie politică, pentru negociatori şi organizații
mondiale este important de analizat modelul dobrogean de conviețuire paşnică
culturală şi confesională. În timp ce în state aşa zis democrate nu sunt respectate
minoritățile etnico-confesionale, România, prin modelul dobrogean, are un atu
foarte important: un model ce poate fi exportat în contextul remodelării unor
areale conflictuale. Aici ne referim la conflictul palestinian, conflictele înghețate din
spațiul ex-sovietic, unele zone de instabilitate etnico-confesională.
Influența Turciei şi României în spațiul adiacent Mării Negre trebuie să aibă
la bază dezvoltarea unor proiecte comune, prin implicarea comunității turco-tătare
din Dobrogea şi sprijinirea comunităților discriminate din statele din fosta URSS.
În acelaşi timp se impune generarea de modele culturale, confesionale,
politice şi economice pentru grupurile etnice din zonă, pentru conservarea şi
păstrarea acestora.
România şi Turcia au potențial pentru îndeplinirea dezideratelor acestor
grupuri discriminate.
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European Comparative Considerations about Turks Living in Dobrudja County

EUROPE AN C OMP ARATIVE CONSIDERAT IONS
ABOUT TURKS LIVING IN DOBRUDJA COUNTY

Martin HAUSER
Abstract: This contribution aims to present some text fragments - based on diverse researches proving the fundamentally different situation of Turks living in Dodrudja in comparison with Turks living
in Western Europe.
Thus, Romania has its very specific contribution to Europe with regard to Turks and even Islam.
Turks have been living in Dobrudja peacefully for centuries. That paradigme remains exciting.
Furthermore, Romania succeeded to integrate Islam in its religious legislation even in 1928 and
gave official recognition to that religious community! That situation has never changed since. The
difference in comparison with Western Europe is, even from this point of view, total.

Texts:
- Grace Davie, Religion in Modern Europe, A Memory Mutates, 2000.
- The European Union, Turkey and Islam, Netherlands Scientific Council for
Government Policy, 2004.
- Anders Backstrom, Coordinator, Welfareand Values in Europe, Transitions related
to Religion, Minorities and Gender, 2012 (Medgidia Case Study Report).
- Martin Hauser, Aktuelle rumänische Religionsgesetzgebung auf dem Hintergrund
der rumänischen Geschichte, in: Hartmut Kress (Hg.), Religionsfreiheit als Leitbild,
2004.
- Tasin Gemil, Romanians and Ottomans in the XIVth-XVIth Centuries, 2009.

365

M o ş t e ni re a c ul t ur al ă t ur c ă î n D o br o g e a

ABREVIERI

AARMSI
AIIA
An. Dobr
RdI
RESEE
RIM
RIR
SMIM

- Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
- Analele Dobrogei
- Revista de Istorie
- Revue des Études Sud-Est Européennes
- Reviste de Istorie Militară
- Revista Istorică Română
- Studii şi materiale de istorie medie

367

APARIŢII EDITORIALE:
Colecţia GeoPolitică
Seyed A. (Vahid) Akbar

Geopolitical Functions of Tourism and Its Impacts to Iran and Persian
Gulf Region
Cristina Alexandrescu
Afganistan între mit şi realitate
Cristina Alexandrescu
Divorţ prin SMS. Drepturile femeilor din Afganistan şi Asia Centrală
Constantin Anechitoae
Geopolitica sistemelor maritime
Cristian Barna
Jihad în Europa (ediţia a II-a)
Cristian Barna
Cruciada Islamului? (ediţia a II-a)
Cristian Barna
Terorismul, ultima soluţie? (ediţia a II-a, revizuită şi adăugită)
Cristian Barna
Terorismul, ultima soluţie? Mărirea şi decăderea Al Qaīda
Cristian Barna (coord.)
Sfârşitul terorismului şi noua (dez)ordine mondială
Anna Eva Budura
Triumful Dragonului (ediţia a II-a, revizuită şi adăugită)
Anna Eva Budura
Diplomaţia chineză - premise istorice şi spirituale (ediţia a II-a)
Cornel Caragea
Europa - între integrare şi fragmentare. „Precedentul Kosovo” şi
viitoarea arhitectură politică europeană
Irena Chiru, Cristian Barna (coord.)
Contraterorism şi securitate internaţională
Ionuţ Constantin
Evoluţii geopolitice în Asia Centrală
Maria Cristina Chiru, Irena Chiru
Femei kamikaze - terorism la genul feminin
Ezzatollah Ezzati
Geopolitica în secolul XXI
Teodor Frunzeti, Sebastian Oprescu
Lumea marilor puteri (2011 - 2013)
Stelian Gomboş
Vorbirea despre Biserică şi Stat - între curs şi discurs
Radu Golban
România: alternative la corsetul UE
Iqbal Hajiyev
Relaţiile republicii Azerbaidjan cu statele din Asia Centrală.
Geopolitica spaţiului Caspic şi Central - Asiatic (1991 - 2003)
Iqbal Hajiyev
Reviving the Great Silk Road - The Case of Azerbaijan
Mihai Hotea
Conflicte rasiale - o perspectivă geopolitică a lumii în care trăim
Ioana Ileana Ionescu, Imanuela Ionescu Federaţia Rusă şi uniunea Europeană la începutul secolului XXI
Faxri Karimli
Relaţiile dintre Republica Azerbaidjan şi România (1993 - 2004)
Liviu Luca, Roxana Dumitrache
Criza unui model de dezvoltare - România 2010
Nicolae Niţu
Destrămarea Iugoslaviei
Maria Postevka, Vladimir Zodian
Ucraina, trasee energetice alternative şi relaţiile cu statele din Europa
Centrală şi zona lărgită a Mării Negre
Maria Postevka
Politică şi energie în Est - cazul Ucrainei
Vasile Simileanu
Asimetria fenomenului terorist
Vasile Simileanu
Conflicte asimetrice
Vasile Simileanu
Geopolitica spaţiului carpato-danubiano-pontic
Vasile Simileanu
Geopolitică şi centre de putere
Vasile Simileanu
Radiografia terorismului
Vasile Simileanu
România. Tensiuni geopolitice
Vasile Simileanu, Dănuţ Radu Săgeată Geopolitica României (ediţia a II-a)
Vasile Simileanu
Geopolitica spaţiului islamic
I. Statele islamice, actori geopolitici contemporani
II. Centre de putere şi actori islamici regionali
III. Spaţiul islamic - geopolitică aplicată
IV. Crizele şi conflictele spaţiului islamic
V. Spaţiul islamic şi globalizarea
VI. Civilizaţia islamică şi cultura globală
Marcela Săgeată
Lumea islamică: o reţea dinamică de sisteme
Corneliu Vlad
Iranul, la rece
Corneliu Vlad
Cuba - zece sfidări
Corneliu Vlad
Rusia, după URSS...

Corneliu Vlad, Radu Golban
Constantin Vlad

Holograma Europa
Solilocvii

Colecţia GeoEconomie
Daniela Antonescu
Dezvoltarea regională - tendinţe, manifestări, instituţii
George Dumitrache
Strategii petroliere în România
C. Ariton (coord.), S. Oprescu, R. Dumitrache Politici de creştere şi dezvoltare
Liviu Toader
Politica financiară, fiscală şi bugetară
Dan Marcel Bărbuţ
Strategia energetică în contextul securităţii moderne
Sebastian Oprescu (coord.), Liviu Toader, Roxana Dumitrache, Mihai V. Zodian, Tania Verbschi
Dezvoltare durabila, politici publice şi administraţie în România
Colecţia GeoIstorie
Mustafa Ali Mehmet

Türk Tarihinden Sayfalar (Hunlardan Günümüze kadar)

Colecţia GeoStrategie
Informaţii. Management. Putere.
Gheorghe Nicolaescu, Vasile Simileanu
I Managementul sistemelor informaţionale
II Războiul informaţional
Gheorghe Iliescu
III. Conexiuni între procesele socializante şi securitatea naţiunii
Dan Mircea
IV. Managementul influenţării sociale în conflictele moderne
Marin Cruceru, Carmen Mureşan
Bioterorismul şi pandemiile - riscuri majore de securitate în sec. XXI
Gheorghe Nicolaescu
Gestionarea crizelor politico - militare
Colecţia Sociologie
Irena Chiru
Ioana Veturia Ciupercă
Silviu Dumitrache
Silviu Dumitrache, Tania Verbschi
M. Carmen Răceanu Negrutzi
Meda Udroiu

Imaginea României în lume
Nicolae Titulesco - L’européen avant l’heure
Muncă şi capital în Uniunea Europeană şi România
România - Probleme economico-sociale (2004-2011)
Bănci şi societate în România
Tinerii din România şi terorismul

Colecţia Academica
Eda Maliche Ciorabai
Suicidul
Eda Maliche Ciorabai
Tratat de Psihiatrie
Victor Lotreanu
Actualităţi în imunologie
Nicolae N. Puşcaş
Lasere
Radu Ştefan Vergatti
Din problematica umanismului românesc
Institutul de istorie A. A. Bakihanov, al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Azerbaidjan
Hanatul Irevan
Institutul Naţional de Optoelectronică
Biserica Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena - Măgurele (investigaţii
preliminare)
Cursuri editate în colaborare cu Editura Universităţii de Apărare:
Gheorghe Nicolaescu, Vasile Simileanu
Războiul informaţional
Sistemul informaţional
Lupta informaţională
Sisteme de management
Globalizarea informaţiei
Restructurarea sistemelor informaţionale
Comunicarea în cadrul sistemelor informaţionale
Gheorghe Nicolaescu
Sisteme de management
Globalizarea informaţiei
Informaţii şi reţele
Aspecte metodologice ale războiului informaţional
Colecţia Juridică
Constantin Anechitoae

Introducere în drept internaţional maritim

Constantin Anechitoae, Felicia Surugiu
Constantin Anechitoae, Felicia Surugiu
Corina Andreea Baciu
Gabriel Catalan
Ikbal Sibel Safi
Marius Văcărelu

Organizaţii şi Convenţii Maritime Internaţionale
Organizaţii Maritime Internaţionale
Rezerva proprietăţii în dreptul internaţional privat
Organizarea, funcţionarea şi reformarea Consiliului de Securitate al ONU
Evaluation of Human Rights in Turkey and the Positive Influence of
European Convention of Human Rights on Turkish Judicial Reforms
Stat, proprietate şi administraţie

Proceedings
***
Democratizarea statelor musulmane ca efect al Primăverii Arabe
***
Dreptul internaţional umanitar în epoca globalizării
***
Evoluţii geopolitice în spaţiul islamic
***
Gestionarea imaginii de ţară
***
Gestionarea crizelor politico - militare şi umanitare
***
Moştenirea culturală turcă în Dobrogea
***
Orientul mijlociu – provocări şi certitudini
***
Terorism şi protecţie antiteroristă
***
Terorismul - cauze şi implicaţii de ordin geopolitic
***
Turcia de la Atatürk la Uniunea Europeană
***
Priorităţi în domeniul comunicării inter-instituţionale dintre structurile de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, în perioada post-aderare
Colecţia Artă Militară
Ion Bălăceanu, Daniel Dumitru, Ion Ioana Potenţialul de luptă al forţelor terestre în context NATO
Ion C. Ioana
Aspecte militare şi cerinţe ale luptei împotriva terorismului şi crimei
organizate
Ion C. Ioana, Daniel Dumitru, Iulian Martin Tipologia operaţiilor desfăşurate de Forţele Terestre în mediul intern şi
internaţional
Colecţia Geografie Politică
Nicholas Dima
Silviu Costachie
Silviu Costachie
Dănuţ-Radu Săgeată
Dănuţ-Radu Săgeată

Jurnal etiopian
Evreii din România. Aspecte geografice
Evreii din România. Aspecte etnogeografice
Modele de regionare politico-administrativă
Deciziile politico-administrative şi organizarea teritorială

Colecţia Geografie
Nicolae Geantă
Nicolae Geantă
Nicolae Geantă
Nicolae Geantă
Elena Matei
Loredana Tifiniuc

Dinamica populaţiei în arealul adiacent municipiului Câmpina
Dinamica industriei petroliere în arealul adiacent municipiului Câmpina
Dinamica urbană a municipiului Câmpina şi impactul său în arealul de influenţă
Dinamica restructurării postdecembriste în municipiul Câmpina şi arealul său adiacent
Ecoturism
Spectacolul din culise

Mădălina Virginia Antonescu
Ioana Veturia Ciupercă
Alex Bacall
Stelian Gomboş
Stelian Gomboş
Horia Gârbea
Sava Liţoiu
Sava Liţoiu
Victor Lotreanu
Carmen Lidia Tocaiuc

Metropola sec. XXI din perspectiva creştin-ortodoxă
Le Triptyque de L’amour
Ayahuasca
Oameni şi cuvinte - portrete şi descrieri
Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi
Azerbaidjan - Focul viu
Eu sunt cel condamnat la moarte
Nu trageţi, vă rog, în poet
Confesiuni în alb
Soarele şi Regina Nopţii

Revista GeoPolitica
nr. 1
Integrarea României în NATO
nr. 2 -3 Integrare Euro-atlantică
nr. 4 -5 Geopolitica minorităţilor
nr. 6
Geopolitica spaţiului ponto-danubian
nr. 7 -8 Geopolitica conflictelor sfârşitului de mileniu
nr. 9 -10 Incursiune în Islam
nr. 11
Tensiuni geopolitice induse de ţinuturile istorice
nr. 12
Terorism şi mass-media
nr. 13
Uniunea Europeană..., încotro?
nr. 14-15 Marea Neagră - confluenţe geopolitice
nr. 16-17 Spaţiul ex-sovietic - provocări ş incertitudini
nr. 18
România - Terra Daciae
nr. 19
Falii şi axe geopolitice
nr. 20
Regiuni de cooperare transfrontalieră - surse de conflict sau de stabilitate?
nr. 21
Provocarea dragonilor - miracolul chinez
nr. 22
The Iran Geopolitical Perspectives
nr. 23
Asimetria resurselor energetice
nr. 24
Noua geopolitică a Rusiei
nr. 25
Turcia: punte euro-asiatică
nr. 26
Globalizarea relaţiilor intercivilizaţionale
nr. 27
Infrastructuri critice - Strategii Euro-Atlantice
nr. 28
Conflicte îngheţate în spaţiul Euro-Asiatic
nr. 29
Criza mondială
nr. 30
Marea Mediterană
nr. 31
România între Imperii
nr. 32
Axa Ponto-Caspică
nr. 33-34 Orientul Mijlociu Extins
nr. 35
Africa
nr. 36-37 Geopolitica SUA
nr. 38
Ukraina, intre Est şi Vest
nr. 40
Azerbaidjan - actor geopolitic regional
nr. 41
Axa Ponto-Baltică
nr. 41-42 Axa ponto-baltică
nr. 43
Criza unui sistem? - de la “Primăvara Arabă” la “Occupy Wall Street”
nr. 44-45 Noua (dez)ordine mondială
nr. 46
Regiunea Golfului - o perspectivă geopolitică
nr. 47
Irak - strategii energetice şi de securitate
nr. 48
Turcia - Diplomaţie şi putere
nr. 49-50 Europa la răscruce. De la Statul Naţional la federalizare
nr. 51
Strategii nucleare şi de securitate
nr. 52
Washington-Beijing-Moscova.
Triunghiul geopolitic al viitorului

Comenzi şi abonamente la:

Editura Top Form
Bucureşti, str. Turda 104, sect. 1,
tel. 0314 298 400, 0722 207 617, 0722 704 176
editura.topform@yahoo.com geopolitica.magazine@yahoo.com

