INSEMNÀRI DESPRE DOBROGEA, îNTR'O
CORESPONDENTA DELA 1850.
Pe la mijlocul sec. XIX, statu! turcesc caruia Dobrogea îi
a partinea de mai multe veacuri, se afla în plina decadere, iar
p~ovincia aceas~a de margine, se rèsimtea intens ·depe urma
acestei stari de lucruri. Dela rolul ei natural de poarta de ie~e
la mare a avutiilor tarilor carpatice române9ti, dublat de însemnlitatea gurilor celui mai mare fluviu european, Dobrogea se
mlirginea pe atunci · la rolul unui fund de sac, în care viata
economica agoniza, iar administ+atia, întocmai ca în cel mai
.întunecat orient, se afla sub domeniul bunului plac 9i al coruptiei.
In penumbra acestei epoci, în care însemnarile utilizabile
pentru 9tiinta, privitoare la Dobrogea, sunt extrem de rare, un
cercetator instruit în ~olile Apusului, pribegind de nevoie câtiva
ani prin imperitù otoman, înregistreaza într'o corespondenta
care se publica acum pentru întâia .oara de catre Academia Româna 1 , extrem de interesa,nte informatiuni. Calatorul e omul
de. ~tiinta român, Ion Ionescu dela Brad, care în lucrari
de agronomie 9i economie în genere, î~i depa9e9te eu mult
epoca. Nascut la i8r8 la Roman, 9i instruit _în diferite ~oli cu
reputatie pe aturici din capitala Moldovei, între care 9i la bine
c unoscuta Academie Mihaileana, trece apoi în Franta, în diferite
centre, studiind agronomia 9i 9tiintele economice eu cei mai
reputati oameni de specialitate din acele vremuri. Inapoiat în
}ara, se dedica atât unei activitati practice agticole, cât 9i uneia
·p ublicistice, de prim ordin, astfel ca la 1848, când isbucne~te
revolutia din Muntenia, de9i tânar, el î~i avea o reputatie bine
stabilita ca specialist în probleme agrare. Iata euro ajunge sa

av es c u. Corespo>JdenJa ti intre Ion Ionescu dela Brad
Ion GJiica, x846-I874 (,A.cademia Româna, Studii ~i Cercetari, LXVI),
1 Victor S 1

ji

.Bucure~tî , 19~3.

https://biblioteca-digitala.ro

410

ncrou 'l.'l'FEscu

fie invitat de guvernul revolu}ionar dela Bucure§ti, pentru solutionarea problemei împroprietaririi taranilor. Era vicepre~dinte al comisiunei reformei agrare, când revolu}ia fiind înabu§ita; fu silit ca împreuna cu alti revolutionari sa ia calea exi:lului în Turcia.
In cei vreo noua ani cât ramâne în Turcia, el întreprinde
studii serioase asupra regiunei Brussa, Dobrogei 1 Thesaliei, etc. ,.
despre care publica articole în limba francezii prin Q.iferite r.e viste
ale ti~i:i'utui, dar mai ales în Journal de Const~ntinople coildus,
de Noguès. Astfel apar : Excursion agricole à Broussa (r849),
Excursion agri'cole dans la plaine de la Dobrodgea (r850), La Thessalie, telle qu'elle est et telle q·u' elle peut être (r85r), E xcursio1i.
agYicole en Asie Mineure (r855), etc.
In corespondent~ pe care-o publicii acum d. Victor
Slâvescu, sunt între altele vro I2 scrisori în · care se gasese
foin te · pretioase · însemnari privitoare la Dobrogea de acurii ' O·
suta de ani. Multe dintre acestea nu mai sunt trecute în lucrarea
tiparita de Ion Ionescu la · r850, pastrându-§i astfel carat-'
terul inédit §Î Îll plus, avantajul lipsei de alambicare §i si:ù~eri-:
ta}ii pe car~-o pastreazii impresiile culese chiar atunci depe teren.
§i zilnic' consemnate în carnetul de drum pentru a fi împarta·!]ite . unui intim, fa.ra înconjor, pe fa}a. Poate ca n'au fo~t con..:
semnate în acel volum §i din pricina susceptibilitatii .cenzurei din
vremurile · acele de absolutism.
··
Spicuind prin corespondenta privitoare la Dobrogea, aflani
nu numai date fragmentare, privind chestiuni observate~ doâr
în treacat, ci foarte numeroase date aprofundate, ie§ite dintr'o·
preoc~pare permanenta a autorului. Intre acestea din urma sunt
mai ales probleme privitoare la a~zarile omene§ti §Î la populatie.
A.supra lor ne vom opri mai jos, întrucât ele pot da o imagine
destul de cuprinziitoare asupra aspectelor .geografice ale · provinciei, de acum o suta de ani. Nu trebuesc trecute cu vederea
însii, nid miiruntele note izolate. fa.ta unele dintre acestea : :
Pentru navi·gatia pe Dunare la acea epoca, e interesant pasajul
urmator : ,,La r842 compania vapoarelor descarca bagaje §i.
voiajori la Cernavoda §i de acolo le ducea eu carau§i la Kiustengea [vechiul nume turcesc al Constan}ei]. Drumul îl face~ în S
ceasuri ; însii aste descarcari fiind destul de grele §Ï costisitoare,
au îndemnat compania a le parasi" (p; 54). In legaturii cu aceasta
autorul face diferite planuri : organizarea acestui drum; pent:ru
o circulatie cât mai lesnicioasâ, cu locuri de popas §Î schimb de
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cai, mai ales ca acolo se afla 9i Târgul Karasu (Medgidia), eu
cel mai mare iarmaroc al Dobrogei (p. 58-59); ori, dupa cum·
reese destul de vag dintr'o scrisoare, prin taerea unui canal,
probabil de-a lungul vaii Karasu, care 9i a§a.. este inundata de
DUn.are când vine mare .(p. 55), canal pe care-1 nume9te ,,canaluI
viitorului'' (p .. 131), datorita importan}ei ce-i întreziirea. Cai:alul
nu s'a mai siipat nid pânii astazi, miicar cii s'au facut destule
proecte in legatura eu el, de catre diver9i speciali9ti.
Interesantâ e de asemeni partea în care scrie despre emigran/ii
pe care i-a întâlnit la Varna : ,,Au sosit vreo 60 de emigra:nti dela
~umla pentrù ca sa vie la Constantinopole. Cea mai · mare parte
~unt renegati 9i primiti în arinia turceascii. Vreo cinci Le9i din
cei supu9i ruse9ti inca se aflii in.tre ei. Ei spun cii vre 150 s'au dus.
pe uscat dela ~umla la Constantinopole pe giOs, fara voie 9i farii
bani. Se în}elege câ n'au fugit de bine. Mai sunt vrc.o _m ie de
emigran}i în ~ttmla, între care cala 800 de Polonezi eu un general
de cavalerie nuinit Zullurm, opt maiori 9i peste 250 de ofi}eri,
ceilalti solda}i, toti a9C"zati în dezarmiè unde sunt foarte rau 9i
în toate mizerabili. Se da de guvern fiecâruia câte 28 lei pe IO·
zile dela guvern, iarâ Ungurii, peste 250 eu solda}i eu tot, sunt
mai independen}i 9i au cvartiml în târg ... " (p. '56).
Se vorbe9te .de asemeni despre unele ruine romane, aflate
prin diferite parti ale provinciei. La Constan}a scrie câ a gâsit
,,un ulcior roman de lut ca de rnoo ocâ de apâ. 0 mul}ime de
capiteluri de ordin corintian de marmurii, coloane sfarâmate de
granit; în ziduri vechi am gasit o piatra ce facea parte odinioarà
dintr'un ornament mai mare 9i pe care sta capul de bour, 01na-·
ment ce se afla 9i astazi la Hôtel de Ville din Turin, ca dovadà
: â Kiustengea a fost cetate genovezà . Pe o alta marmurii se aflà
desemnul dela No. z (i se dâ schita), care poate fi dovada câ
aceasta a fost 9i cetate romana, iar No. 3 dest_mnul unei pietre de
marmura alba, care a fost de buna seama la o biserica greceasca"·
(p. 58). La Tai}a scrie de asemeni câ ,.se âflâ ruine vechi romane.
<lin eare una seamiinà eu baia dela Pompei, unde se bea lacrima.
E reulanului. Este de 12 pa9i lunga, eu z rânduri de seâri 9i astup atâ la fund. De acolo s'au seos doua pietre serise latine9te 9i ·
sunt puse la ei9mea în vale. Pe una începutul este Diane Reginae ;
pe cealaltâ slova este strieata, ici eole daeâ se poate lamuri ake
euvântul 9i la sfâr9it sunt doua litere mari : C. O." (p. rnz). La
tot pasul însa gasea atâtea urme antice încât se decide sa serie·
ehiar un artieol privitor la arheologia Dobrogei (p. 121) .
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Toate acestea însa ~i multe altele la fel, sunt doar probleme
secundare. Intre cele care 1-au preocupat mai mult, au Jost :
·chestiunea a§ezarilor omene§ti, a neamuri'lor care alcàtuiau
mozaicul etnic al provinciei la acea data, problema depopular.ii
regiunei ~i a infilirarilor de peste granite, prob!ema pastoritului
în care Mocanii transilvaneni aveau un rol precumpanitor ~i apoi,
·probleme în legatura eu rodnicia pamântului, starea precara a
agriculturii, îmbunatàtirilor de adus, etc .. .
In legatura eu a§ezar la omene§ti, întreaga provincie statea
sub aspectul depopulârii. Ion Ionescu se :;;i exprima într'un
raport facut catre Pa:;;a de Rusciuc : ,,Am fost în patru cazale :
.Bazargic, Bakic, Mangalia ~i Kiustengea 1 ; am vazut mult
piimânt §i pu-tini oameni" (p. 79). In multe parti se întâlneau
cloar locuri pustii, nelocuite :;;i necultivate, unde pa~teau în · voe
trrme ca pe mo:;;ia nimanui. Un asemenea loc era în Nord-Es!ul
judetului Tukea. ,,Locul tot între Tulçea ·:,;i Razim, unde sunt
J>e harta însemnate satele Dm1avatul, Be:;;tipe, etc .. . ·esté pustiu
:,;i mântat de cine poate" (p. n7). lLulte sate ce figurau pe.hart',
nu erau decât seli§#, adica vetrele parasite ale unor sate dispa.rute . In corespondenta publicata se vorbe:,;te foarte adesea despre
astfel de seli~ti, numite uneori eu cuvântul tùrcesc ,,ciurecuri".
In cazaua E âr:;;ovei erau ,,25 de ciurecuri, p'r in urmare 25 de sa te
pustiite, locuri bune :;;i frumoase" (p . :r28). De asemeni - între
Cernavoda :;;i · Constanta se gaseau numeroase seli:;;ti. ,,Toate
satele de pè linia drumului Duranarsu, Karatai, Kiusteli, Kara.su.
sunt pustiite; numai sali:;;tele lor au ramas. Jntre Kiustenge :;;i
Boga kioi (Cernavoda), numai un sat se afla, Anadalkioi, giu~
màtate de ceas. In sali:;;tele satelor se poate a:;;eza -0ricine ar voi..
$i toata linia asta, precum :;;i malurile ghiolului dela Bogazkioi,
se pot làcui. Karasu, locul unde se face de doua ori pe an cel
mai vestit iarmaroc al Dobrogei, încà este pustiit" (p. 59). $i
.în multe locuri se în:;;ira seli:;;ti de acestea, adicà-sate parasite.
Cauza pârasirii unora era lipsa de apa, pentru altele nesiguran}a .
(p. 89) . In genere însa, pare ca amor}irea economica a regiunii,
devenita cum spuneam mai sus un adevarat fond de sac fa}à
de restul imperiului turcesc, a dus provincia la starea de depo~
pulare în care se afla .. Agricultura era aproape inexistentà (,,plu_gària e putina :;;i proasta" scrie autorul), exploatarea subsolului

.

.

1 Pe urma a vizitat ~i caza!ele din Nord ; dar ~i acolo situatia era la fel.
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eomplect neglijata, a9ezarea provinciei în chip de . punte eu o
fatada maritima 9i una dunareana iara9i nevalorifieata .
Iata cum se explica 9i faptul ca ora9ele provinciei se aflau
în aeeia9i stare de agonie. Cernavoda, numit pe atunci Bogazkioi ,
n 'avea decât o populatie de 40 de familii (dintre eare 36 turce9ti
9i 4 române9ti). Constan{a, astazi ora9 de 70 mii locuitori 9i cu'n
treeut stràlucit (vechiul Tomis unde-a fost exilat poetul O vidiu),
avea pe atunci abia 50 de case, un port ruinal, în eare nu mai
ancorase nieio corabie de 9ase ani de zile, eu numeroase case
pu.stii fa.ra stapân; în totul un ora9 mort. $i totu9i în aeest ora9
amortit, autorul întrezàre9te un port -de mare viitor. ,,Cu o
luerare la liman, spre a-1 asigura de primejdia vânturilor dela
rasarit, Kiustenge devine portul eel mai sigur ;;i mai producator,
fiind menit a fi locul de îneareat a productelor P rintipatelor
în tot timpul cât este Dunarea înghetata" (p. 58) . Chiar Silistra,
- eare pe atunci era eel mai mare ora9 al provineiei ;;i re9edinja
administrativa a unei bune parti din actuala Dobroge, - nu
avea decât 1400 de case, adica 7- 8 mii de locuitori. Despre aceasta
se spune : ,,In Silistra lacuesc tot felul de neamuri în 900 case
oeupate de Turci 9i 500 de ere;;tini. Intre cre9tini, Românii au
predominat · întotdeauna 9i-au realizat românismul. limba româneasca este vorbita de toti: bulgar, grec, armean, eazae, lipo"'.'
van" (p. 75-76). Ob9tia româneasca î9i avea ehiar 9eoala proprie,
într 'o cladire mare eu doua rânduri. Interesanta e de asenieni
notita despre Turtucaia . ,,In Tortocaie~ scrie Ion Ionescu,.
peste 400 case sânt locuite de Români, care sânt 9i domnii Dunarii, a;;a cum Englezii sâp.t domnii marilor. Toti Românii din
'fortocaea sânt pescari; agricultura lor este pascaria 9i viata.
9i-o tin cu asta meserie. Nu e loc, nu este insula care sa nu fie
cunoscuta ;;i expluatata de dân;;ii pe Dunarea. Sânt curierL între
românimea de dincoace 9i de dincolo de Dunare" (p. 79). Era
9i acolo 9coala 9i biserica româneasca·. Tot malul dunaiean al
Dobrogei era românesc. Satele Românilor se jineau lant unul de
altul. Numai îneepând dela Rusciuc, ,,bulgarimea predonùneaza",
macar ca 9i'n acest ora9 se gaseau destui Români, a;;a fel ca limba
lor o vorbesc cu tojii pâna 9i Bulgarii, care, ndntelegând limba
earjilor biserice;;ti ce li se trimeteau din Rusia, preferau carjile
române;;ti venite din Principate (p. 86) . Se gase9te de asemeni
o ampla descriere a mânastirii Coeo9, preeum 9i seurte notite despreunele sate mai mari.
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Sub raport etnic, se dau de asemeni interesante însemniÎri.
In primul rând, nota caracteristica a regiunei era data _d e mozaiCul
etnic de acolo. Cât 1-au interesat problemele de popula}ie, se vede
din fraza urmatoare : ,,Nu cred sa fie vro }ara mai interesanta
·decât Dobrogea în privin}a felurimei neamurilor ce . o locuesc
9i dintre care pâna acum Românii . au preponderan}a politica ·
tacuta; caci ei au silit pe to}i de le vorbesc limb.a lor 9i sunt zelo9i·
l>entru înva}àhtra ... " (p. 121). $i lucrul se oglinde9te destut.de biJ?.~
.într'o statistica pe care-o reproduce autorul scrisorilor. Dintre
cele 13036 case care se gaseau pe atunci în întreaga pr~vinc~e,
pâna la Sud de Bazargic 9i Turtucaia (grupate î~ 379 de loc21itafi) erau : 3f48 turcei;;ti, 3608 române~ti, 2225 tatare'i;;ti, 1829.
bulgare9ti, 1237 lipoven~~ti, 604 cazàcei;;ti, 243 grecei;;H, 230
1iganei;;ti, 145 arabei;;ti, 140 jidovei;;ti1 77 armene9ti ~i 38 nem}e$ti .·
{p. rr3). Turdi, care stapâneau Dobroge~ de_mai bine de dnci
veacuri ~i care-i;;i creiasera în Sudul acestei provincii un adevll,at
patrulater fortificat din cetà}ile : Silistra, Va'rna, ' Rusciu_c· ~i
~umla, întreprinsesera înca cu veacuri în urma mari colonizaB
<:u elemente turce9ti în : ceasta parte a imperiului. ·Iata cum se
explica faptul ca înca pela mijlocul sec. XIX ei aveau majoritati
in cazàlele: Baz~rgic (1230 case), Balcic (620 case) .9i Mangalia
(393 case), aija cum rezulta dintr'o statistica mai amanunfita ce
se reproduce într'o scrisoàre dela l Iulie (p. !ro--;-1!1). In restul
provinciei însa, Turcii se aflau .în minoritate._Tdtarii, adui;;i ceya
mai târziu 9i folosifi, datorità înrudirii religioase, ca elemente .
<le avangardà ale imperiului turcesc, .e rau mai numeroi;;i în caza'lele.
Babadagului (1075 case), Hâr9ova (668 case) i;;i Constanta {442 :·
-case) . De altfel, spre deosebire de celelalte neamud çonlocuitoare,
·ei îi;;i aveau o situa}ie mai privilegiatà, dispunând de-o organizatie
proprie ~i având în fruntea obi;;téi lor un bey al Tdtarilo'l'. Bulgarii
erau in cea mai mare parte de curând ai;;eza}i. Din nu~eroase
scrisori se desprinde aceasta. Intr'un loc se spune : ,,Bulgarii
putin numero~i nu sunt în stare a coloniza. De cum ei vin în Dobrogea, cuprind pamânturi. $i au cuprins cele mai bune pamân- ·
turi, între care miilte dintre vecMle seU9ti române§t{ §i turce§ti" .
(p. rr3). In alta parte _:Se dau chiar exemple nominale de cum se
intind Bulgarii în detrimentul Românilor. ,,Pàmân:tul începând
.a fi cuprins de Bulgari, a început a avea cautare 9i, Bulgàrz'.i aiungd
pe Români. Ai;;a pe Iacob Grecu, 1-au scos de pe Osmancea, rilo~i1.
cea mai frumoasa din Dobrogea, un bulgar pastor", etc ... .. (p:
:n4-15). Mai numeroi;;i ajunseserà pe atunci Bulgarii în cazàlete· :
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Babadag, unde a veau 871 case, ocupând locul al doilea dupa Ta tari
9i'n cazaua Balcic, eu 482 case, undè ocupau locul al doilea dupa
Turci. Deliormanul avea înca prea putine elemente bulgiire~ti.
Acolo aveau sa se înfaptuiasca abia peste câteva decenii coloni.zari de catre statul bulgar, întemeiat la 1878. Numerice~te destul
de însemnati erau ~i Lipovenii. Ace~tia se a~zasera mai ales în
Nordul provinciei, prin cazalele Tulcea (750 case) ~i Babadag (364
case) ~i acolo mai ales prin partile deltei Dunarii ~i-a rnarilor lacuri
dobrogene, ca pescari. Cazadi, putini la numar, veniserii de putin
timp din Basarabia, àdapostindu-se în câteva sate din marginea
septentrionala, a Dobrogei.
In afara de acestea, se mai gaseau o serie de elemente
~tnice sporadice, venite din toate colturile lumii. Intre ele trebuesc pomeniti T iganii , despre care prea putine putem afla din
scrisorile lui Ion Ionescu ; atâta doar ca se aflau raspânditi
mai ales prin cazalele : Babadag (100 case), Hâr~ova (40 case)
~i Bazargic (40 case). Apoi Gredi, a~eza}i mai ales prin târguri ca
negustori, mai bine de trei sferturi din numarul lor aflându-se
insa la Tulcea (200 case). Armenii, azi atât de numero~i în Dobrogea, erau pe atunci foarte rari; abia vro 30 de case la Tulcea
§i 40 la Babadag, unde-:;;i aveau ~i biserica . Nemfi1: erau veni}i nu
de mult ~i a~eza}i în cazaua Tulcei (50 de case). Evreii se gaseau în numar relativ mie, prin cazalele Babadag (6o de case),
îrulcea (40 case), Isaccea (20 case) ~i Constanta (20 case). Unii
1uau pamânturi dela stapânire §i le arendau Mocanilor. · Altii
cumparau pe preturi de nimic lâna oilor, pentru a o specula
apoi, etc ... Pâna ~i Arabi se gaseau în mozaicul etnic al Dobro·
gei. Ei fusesera colonizati de càtre Hasan Bey în cazaua Bazar-.
gicului, unde locuiau în 143· de case, ocupându-se eu agricultura.
Despre Româm: se gasesc însa cele mai ample însemnari.
De altfel ei erau pretutindeni prezenti ~i, dupa Turci erau cei
mai numero~i. Aveau majorita}i impunatoare în cele trei cazale
<lin Nord : Tulcea (1290 de case), Màcin (589 case) ~i Isaccea (332
-case) ; ocU:pând de asemeni locuri de frunte ·printre celelalte
neamuri prin cazalele: Babadag (674 de case), Hâr~ova (496 case),
·Constanta (227 case), etc .. . Pe malul Dunarii de asemeni satele
lor de întindeau spre Sud pânà dincolo de -silistra ~i Turtucaia.
,,Dela · R:::sovata pânà la Silistra, - scrie Ion Ionescu am gasit numai Români,
ciiror~ statisticà este urmiitoarea :
In cazaua Silistrei sunt patru cazale : Iem~elni cu 96 sate, Cerdac

a
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eu 40 sate, Topd-Cazari eu 60 sate, Karaul eu 28 sate, unde au
jinut stapânire Muscalii împrejµrul Silistrei. In cazaua Ie~elni
sunt satele române9ti: Vlachioi, Almaiu, Mâ!lea, )3eilic, Oltina,
Satul Nou, Pârla, Demircea, Guzgun, Karanlâc, Parekioi,
Giuvegea, Kalaid, Coslogea, Galita, Ghiolbunar. Toate acéstea
dela Rasovata pâna la podul de piatra, dela care dupa un ceas
este Ostrovul, sat de 200 case române9ti, în dreptul Calara9ilor.
In cazaua Karaulalt, sub Ostrov, Bugeagu, Almalî, Vaidomir;
Kalipatrie, Aflatar, Babue, .Kanairgea. In asta cazà, pe lânga
satele curat române9ti, numai Ostrovul 9i Bugeagu sunt sate eu
Turd 9i Români ; Kale Kanairgea 9i în alte eu Bulgari 9i Români"
(p. 128). Peiltru mai toate satele române~ti se dau tabéle eu numarul- locuitorilor ~i averii lor . mai ales în vite . Se mai adauga ca
Românii sunt în buna parte ,,oameni ai pamântului", adica
locuitori diil vechime ai tarii . Unii erau însa veniti doar de o
generatie-doua, sau continuau sa treaca chiar în timpurile acelea
peste fluviu, venind din Principate, printr'o expansiune norm;ila
care nesocotea linia frontierei. Cu alte cuvinte, se degaja din.
corespondenta aceasta, adevarate convulsiuni antropogeografice
pe pamântul Dobrogei, ceea ce e caracteristic unui colt de lume
ce se afla în preajma marelor prefaceri care aveau sa-1 transforme
peste trei decenii în adevarat plamân maritim al unei tari libere :
Rom~nia.
.
Cele doua strate suprapuse de Români: vechi locuitori ai
Dobrogei 9i nofveniti, se contopeau imediat fa.ra nid o dificultate,
aratând depe atunci cât e de puternica unitatea acestui popor.
In legatura eu cele dnci sate române9ti din regiunea Carasu (9i
anume : Cernavoda, Seimenii Mari, S. Mid, Ienikioi 9i Rosovata),
se spune de asemeni: ,, Oamenii români din aceste cinci sate sânt
strânsurà, adunatura, fugari din Basarabia, Moldavia, Valahia,
Turcia, Ardeal,Banat 9i în partea aceasta li se zice de toti ~ide Turci
,,:Moldoveni" , iar în sus li se zice ,,Români". Denpminati de pe majoritatea fugarilor dinsate~ care acolo î9i sc~t soiul lor românesc, ...
dau dovada .de o Lfratire în miniatura a tuturor Românilor de prin
toate celelalte provi:ntii" (p. 71). Er.au a9adar i]i Români a9ezati
de putina vreme printre Românii autohtoni. Fenomenul acesta
de infiltrare însa, nu trebue privit ca o simpla împopulare a.
provindei CU Români, ca un adaos nou peste· stratul . vechi
românesc, caci el e ceva mai complex. In unele parti Româ.nii
se aflau dimpotriva în declin. Aratam mai sus cum se puteau
vedea pretutindeni numeroase seli§ti, adica sate parasite de
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Români prin Dobrogea. 0 mul~ime de evenimente nefaste pentru
acest neam, puteau avea ca revers împrejurari prielnice fie pentru
Turci 9i Tatari, stapânii provinciei, fie pentru populajiile slave
ca Lipovenii, Cazacii, ori Bulgarii, utilizati ureori ca elemente
de expansiune. Românii paraseau adesea satele lor casa se adaposteasca dincolo de Dunare, îll Principate sau sa fuga chiar în
Basarabia meridionala sub Ru9i Iata un fragment edificator sub
accst raport : ,,Românii aice (în Nordul Dobrogei), sunt veniti din
multe locuri, 9i în vremea Ru9ilor - 44 de ani de atunci, - au
fost 9i ei luati în Basarabia, unde dupa 7 ani de 9e'dere au fugi~
înapoi 9i, seli9tele celor care n'au venit stau 9i astazi a§teptându-i
pe ei ~i pe alti fraji de ai lçr" (p . 121) . La fel se întâmplase pe
valea Carasu , unde Românii î9i pàrasisera ·de asemeni satele din
pricina rasboaelor devastatoare. ,,Dupa cum vezi, scrie el într' o
scrisoare, locurile cele mai hune în partea ghiolului Carasu dinspre
Rosovata sunt cuprinse de Pa9a 9i în care au fost cele mai multe
sate din _care 9i cele mai numeroase depe malul lacului Carasu 9i
care, au fost locuite odinoara de Români ce le-au pàrasit dela
cel din urma razboi a Muscalilor cu Turcii" (p. n8) . Locul Românilor din aceste sate era acum ocupat de alte neamuri.
re scurt se constata o lipsa de stabilitate în ce prive9te
populajia 9i a§ezarile omene9ti. In timp ce unele sate se paràsesc,
altele noi se formeaza , sau se repopuleaza unele seli9ti de mult
parasite. Populajia se mi9ca dintr'o parte într'alta, noi veniti
de prin alte regiuni umplu locurile goale. E o faia inca haotica,
a§a cum trebue sa fi fost cu câteva decenii mai înainte 9i prin
tarile române 9i, cum avea sa se continue înca vreo câteva zeci
de ani în restul Peninsulei Balcanice.
La aceasta situajie de instabilitate antropogeograficà, se
mai adaugau 9i migrajiunile pentru pa9unat ale Mocanilor transilvaneni. In privinta acestor deplasari, cunoscute sub numele
de transhumanfa, se gase9te foarte mult material inedit în corespondenta de care vorbim. Sunt particulaiitaji ale acestui
pastorit, necunoscute încà în 9tiinja. Iata pentruce credem d i
merita sa ne oprim o clipa 9i asupra acestui capitol.
Ion Ionescu dela Brad califica economia dobrogeana·
dela jumatatea secolului trecut, drept erninamente pastoralà
(,,econornia Dobrogei este razimata pe pàstorie" p. n4); plugaria pujina câtà se fàcea, era de calitate inferioara, importanja
nu avea decât pàstoria (p. 79). Lucrul sta, -dupa parerea h,1i ..;.
în legatura nu_num_a i cu lipsa de apa, ci 9i cu -ràrime.a l_oC'tt,~t9.https://biblioteca-digitala.ro
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rilor. Crede chiar ca se poate da urmatoarea definitie CU caracter
general, care de9i nu e pe de-a întregul valabila, pastreaza oarecare
adevar în ea. ,,De sunt oameni (densitate mare vrea sa spuna),
predomineaza plugaria; de nu sunt oameni, predomineaza
pastoria" (p. rr4). Pastoritul nu era însa numai local, ci ln buna
parte transhumant . Veneau pastori eu turmele din Transilvania
meridionala, - pe atunci sub stapânire asutriacâ, -pentru a-~i
ierna oile în Dobrogea. Pastorii ace9tia purtau nu~ele general
de Mocani. ,,Cei mai multi mocani, zice autorul, vin din Sacelt!ie
Bra9ovului, din Sali9tea, Valea, Talâ~ca, Gali9u, Ra9inarii 'din
tinutul Sibiului, din Poenari ;;i Radeni, din tinutul Miercurii"
(p. 65). Având gospodarii frun oase în satele mai sus în9irate
ei -urcau vara aproape în mod obi9nuit eu turmele în paji9tele
înalte ale Alpilor Transilvaniéi, iar iarna coborau în Dobrogea.
Aceasta însa nu se întâmpla eu regularitate pendulara, di.ci _unii
ramâneau 9i peste vara tot în tinuturile joase ale Dobrogei. Iar
pe masura ce se legau suflete9te de ·aceste locuri bogate dar uelucrate, sala9luirea lor se prelungea, pâna unii se aciuau definitiv
acolo. Ei treceau frontiera în puterea unui tratat Turco-Austriac,
care consfintea necesitatea acestor deplasari pastorale. ,,Cei mai
multi mocani dupa iernatic se duc de vareaza vitele în niunti în
'.J-'ara Româneasca 9i numai acei din Sacele, Sali9te 9i Poenari,
ramân aice pe vara" (p. 65). Veneau annal pe atunci cam 6000 de
mocani eu turmele lor ~ ,,Multi din l\focani, care n' au dreptul de
a sta în tara turceascâ decât nurnai 6 luni,' ramân eu vitele câte
uJJ, an 9i doi, se însoara eu fete rnmânce din Dobrogea 9i Turcii
câuta a-i face raiele; însa ei se tih de poalele consulului austriecesc spre a ramânea suditi" (p . 52) . Nl.ci situatia de suditi austrieci
însa nu era stràlucita 9i unii preferau chiar sa devina supu9i turci.
,,Mocanii, scrie Ion Ionescu, pe care consulii austrieci de pe
tarmul Dun~rii 9î al Marii Negre cauta a-i proteja în drepturile
lor de sudi}i, spre a-i stoarce niai mult decât spre a~i îndeplini
datoriile, se lasa de sude}ie 9i, însurându-se eu fete de Români,
se fac raele, se a9eaza în sate 9i se supu~ la toate darile câtre
stapânirea turceascâ. De ace9tia sunt mul}i" (p. 68). Iata a9adar
m afara de înfiltrarile din Principate, un nou curent de infiltra.ri
române9ti, care îngro9au rândurile autohtonilor din pobrogea,
Dar mai erau 9i alte greutaji pe care le întâmpinau Mocanii
pe piimàntul Dobrogei: acele în legatura eu arendarea pa9unelor,
.numite ,,suhaturi". Suha.turile acestea nu erau decât locurilc
vechilor sate pustiite §Î parasite, care ne fiind ocupate de nimeni,
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·se socoteau proprietatea Sultanului, . care dispunea dupa voe de
-ele, în cea mai mare parte arendându-le M.ocanilor pentru pa9unat
{p. 60), sau colonizând pe ele diferiji supu9i credincio9i ai im-periului, cum au fost în parjile BazargiCului, eu Arabii. In arendarea suhaturilor se interpuneau diferiji intermediari, care
speculau în fel 9i chip pe Mocani (p . 78). ,;Vânzatorii suhaturilor
în anul acesta sunt mai mult Turci, Bulgari 9i Greci asociati.
Ele se vând tocmai acum. Multi Mocani sunt ameninjaji de a fi
sco9i de pe su4a tu ri" (p. 64) .
Tn genere Mocanii erau oameni avuji. Cei mai bogaji erau
î'nsa socotiji cei de pela Sacele, Sali9te 9i Poenari, care eu turmele
lor, întinse, ramâneau .de multe ori 9i peste vara în Dobrogea .
.Ace9tia, scrie Ion Ionescu, ,,sânt oameni care au mari boga}ii în numeroasele lor herghelii, ttume de oi ~i tamaslâcuri
9i care au câ9le .câte de i5 9i 20 ani în Dobrogea." (p. 65). Unul,
Radu Jalea cl.in Sacele, avea 5000 de oi 9i peste 300 de cai (p. 67) .
.Dar erau mulji de felul lni. Se dau chiar liste eu numele celor mai
cuprin9i dintre mocani (la pag. 57) 9i chiar contribujia anuala a
unora (p. n7). Totu9i se spune ca, dupa starea lor materiala,
·existau 9i'ntre mocani mai multe categorii. ,,Mocanii se despart
în trei clase : clasa întâi are târlele celor bogaji, pujini la numar;
clasa doua este formata din asociajia mai multor Mocani, care
se pun sub un iJef 9i pe numele lui pastoresc; clasa treia, cea mai
numeroasa din toate, este alcatuita din Mocani eu loo pâna la 500
oi, 9i care n 'are relajii eu guvernul, ci eu aenii 9i satele care le
·vând merele eu paguba visteriei. Ace9tia sunt jefuiti de cont 9i
toji mocanii au ni9te hoji de aeni, de jiirani, de beleccii sau de
·7atari 9i 1'urci" (p. 126).
·
Sunt de asemeni interesante notele privitoare la negustoria
·de piei, eu care se ocupa un bra9ovean Ciurcu, a9ezat la Silistra
(p . 64), sau aceia de lâna, eu care se ocupau alji mocani (p. 126),
ttrumitl lâtre'i trecând prin Valahia spre Austria, unde se duceau
mari cantitaji. Adeseori, chiar în notijele marunte se gasesc
jndicii pretioase pentru cercetatorul trecutulni acestor probleme
de geografie umana 9i economica.
Iata, spicuind în fuga corespondenja lui Ion Ionescu, o
oglinda a situajiei Dobrogei dela mijlocul sec. trecut. Aceasta
, e ra pe atunci o tara într'o faza de economie patiarhala, în care
viata economica abia începea sa se plamàdeasdi. Erà cea noua
a început pentru aceastà provincie numai dupa 1878, când i sa
asigurat rostul pe care conditiunile geografice i-1 desemnau:
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.poartà de ie$ire la mare a av1.t/iilor f arii carpatice România. $ï'. e
.necesar sa subliniem ca, fa.ra aceastà'. ie9ire la mare, însà'.9i Principatele agonizau eco110111ice9te ca 9i aceastà'. provincie. Legat~
laolalta, un aer nou de prosperitate se instaura asupra lor ..
.Ceea ce dovede9te ca, în asocierea sau disocierea politica a spa,}iiior, în vederea optimei lor :valorificari, trebue9te jinut seama.
de determinar. jii geografici care pastreaza un caracter de per_manenja.
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