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Cuvânt înainte

Cartea pe care o propunem în cadrul proiectului „EUROPOLIS", finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Europolis. Destinul unui oraş
- titlul unui roman, s-a născut din dorinţa de a pune în evidenţă fonduri arhivistice şi muzeale valoroase, de a readuce în atenţia locuitorilor Sulinei, a
specialiştilor şi a iubitorilor de istorie şi adevăr aspecte din tumultul unui oraş, al cărui destin - tragic ar spune unii, a fost prevăzut şi imortalizat în romanul
Sulinei, Europolis, de către scriitorul Jean Bart, nimeni altul decât comandorul Eugeniu P. Botez, comisar maritim şi căpitan de port la Sulina în anii 19091913, 1915-1918.
Proiectul, iniţiat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, s-a derulat în perioada mai- noiembrie 2013 (Contractul-cadru de finanţare nr. 178/ 19
aprilie 2013), şi a avut ca parteneri: Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti, Biblioteca
Orăşenească Sulina. În calitate de colaboratori s-au regăsit Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Tulcea şi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România.
Autoarele volumului s-au aplecat cu migală asupra numeroaselor documente şi informaţii inedite existente în arhivele şi bibliotecile naţionale
(Arhivele Naţionale ale României Bucureşti , Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale, Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Tulcea, Biblioteca
Academiei Române Bucureşti), precum şi asupra datelor culese din cercetarea de teren întreprinsă la Sulina. Valorificate în volumul de faţă, oferim toate
aceste informaţii istoricilor şi cercetătorilor, dar şi tuturor cititorilor. În fapt, Europolis. Destinul unui oraş - titlul unui roman este o cronică a ceea ce a
reprezentat Sulina- oraş multietnic şi multicultural-după stabilirea Comisiei Europene a Dunării, de la jumătatea secolului al XIX-lea şi în prima jumătate
a secolului XX.
Lucrarea a fost concepută sub forma unui album organizat pe capitole, urmate de reproduceri după fotografii şi cărţi poştale de epocă, după documente,
hărţi, manuscrise şi presa vremii, păstrate în fondurile arhivistice naţionale din Bucureşti, Galaţi, Tulcea, în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi ale
Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, în cele ale Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea şi, nu în ultimul rând, în arhivele personale
ale locuitorilor oraşului Sulina, membri ai comunităţilor etnice.
Capitolele au o înlănţuire logică şi tratează probleme de istorie a oraşului şi de multiculturalitate urbană (populaţie, viaţă social-urbană, viaţă spirituală,
învăţământ primar şi secundar). Ultimul capitol întregeşte această carte, făcând o paralelă între prezenţa comisarului maritim Eugeniu P. Botez în portul
Sulina şi lumea personajelor din romanul Europolis, acum la împlinirea a 80 de ani de la apariţia primei ediţii a romanului, în aprilie 1933, la Editura
,,Adevărul" din Bucureşti.
Mulţumim tuturor partenerilor şi colaboratorilor noştri, precum şi membrilor comunităţilor etnice din Sulina, pentru sprijinul acordat în cercetarea şi
documentarea întreprinsă în vederea strângerii materialelor ce au zămislit această carte.
Vă invităm să descoperiţi Sulina de altădată, aşa cum a descoperit-o însuşi Jean Bart care declara într-un interviu, în anul 1933, la scurt timp după
apariţia romanului: ,,Am descris tipuri diferite de oameni din lumea porturilor dunărene. Am descoperit viaţa unui mic port cosmopolit, foarte original,
necunoscut, deşi unic aproape pe glob, viaţa Sulinei, la gura Dunării. Ca scriitor realist, fără multă fantezie, am încercat să redau lucruri văzute şi trăite" .
Dr. Lăcrămioara Manea
coordonator ştiinţific proiect „Europolis"
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Scurt istoric al orasului Sulina
'

construcţiile şi

au fost executate lucrări legate de rectificarea acestui braţ al
bătrânului fluviu, determinând o stare de navigabilitate corespunzătoare •
Printre acestea, Canalul maritim Sulina, construit în perioada 1886-1902, în
lungime de I O1 km, a modificat geografic braţul Sulina prin realizarea unui
traseu mai scurt cu aproximativ 22 km, fiind considerat o adevărată capodoperă
.
.
~s
mgmereasca .
Amenajările întreprinse au determinat şi dezvoltarea portului Sulina, care
devenea cel mai important de pe coasta occidentală a Mării Negre. Din 1870, la
solicitarea CED, acesta a fost declarat, printr-o iradea imperială, porto-franc 6 •
În 1879, în baza Tratatului de la Berlin, statul român a recunoscut acest
privilegiu şi l-a întărit printr-o lege dată la 15 februarie 1880. În anul 1929, prin
adoptarea la 29 iulie a „Legii pentru delimitarea unei porţiuni port franc în oraşul
Sulina", privilegiul de porto-franco se acorda numai locuitorilor din porţiunea
de oraş delimitată astfel: ,,pe braţul drept al canalului Sulina: la est Marea, la vest
str. Căpitan Cari ou . .. ; iar pe braţul stâng: la est Marea, la vest str. Mircea Florian
.. .". Trecerea din porţiunea francă spre zona liberă şi în sens invers era
supravegheată de grăniceri şi se făcea numai pe strada Carol, iar la intersecţia
acesteia cu strada Căpitan Cari ou era stabilit control vamal, cu impunere de taxe
pentru locuitorii care au cumpărat mărfuri şi treceau în porţiunea din afara zonei
7
delimitate • Această lege crea inechitate între locuitori, preţurile la toate
produsele difereau de la o zonă la alta, fapt ce încuraja contraband;i. Chiar elevii,
când mergeau la cursuri (şcolile căzând în zona francă), aveau bani pentru
alimente pe care le ascundeau în ghiozdan, sub cărţi, scăpând astfel de controlul
grănicerilor sau al vămii. Prin petiţii, individuale sau colective, se solicita
guvernului reglementarea situaţiei prin stabilirea unui tratament e_gal pentru toţi
locuitorii oraşului8. Prin legea din 24 iunie-1931 privilegiul de porto-franc a fost
ridicat oraşului Sulina, acesta intrând în regim normal vamai9. În perioada de
existenţă a regimului porto-franco (1870-1931) Sulina a cunoscut o viaţă
economică înfloritoare. Cu un astfel de statut, mărfurile, debarcate sau în tranzit,
erau exceptate de la obligaţiile vamale. În acelaşi timp erau executate operaţiuni
de remorcare, de închirieri de bărci şi se asigurau, în general, toate serviciile
specifice zonelor de porto franc . Locuitorii se bucurau de facilităţi vamale şi de
posibilitatea aprovizionării la preţuri mici, cu produse de calitate. Potrivit unui
document de epocă aceştia îşi agoniseau viaţa „atât din aportul muncii, oferit de
lucrările întreprinse de CED, cât şi de operaţiunile de transbordare, care se
concentrau în portul nou creat. Această propăşire ajunge la culmi în anii 19021907 când operaţiunile de transbordare a cerealelor au fost înlesnite de prezenţa
în port a elevatoarelor, ce erau excluse din porturile Brăila şi Galaţi , situaţie ce a
durat până după Primul Război Mondial. Portul Sulina opera 54% din totalul
exportului de cereale făcut pe Dunăre " •
4

Sulina, oraşul situat pe ambele maluri ale Dunării, acolo unde „bătrânul
Danubiu îşi pierde apele şi numele în mare", are o istorie aparte. Braţul cu
acelaşi nume este pentru prima dată menţionat documentar, sub forma Selinas,
în lucrarea împăratului bizantin Constantin Porfirogenetul, De administrando
Imperio, scrisă în sec. al X-lea. Ulterior, diverse surse medievale, documente
cartografice genoveze şi veneţiene, fac referire la localitate consemnând-o sub
forma Selina, So/lina, Salina, Seline. La sfârşitul sec. al XVIII-lea relatările
călătorilor străini conturează imaginea unei aşezări (numită în turceşte Sunja,
Sun ne) izolate, cu I O, până la 20 de case, alături de care apar câteva magazii,
cafenele şi o moschee din lemn.
Războaiele ruso-turce pentru supremaţie în bazinul inferior al Dunării, de la
sfârşitul sec. al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-lea, au condus la instalarea
unei perioade de nesiguranţă şi decădere economică, favorabilă dezvoltării în
zonă a pirateriei. În 1853, consulul francez Ed. Engelhardt, în urma vizitei sale în
localitate, informa că oraşul „număra aproximativ I .OOO de locuitori, cei mai
mulţi ionieni, greci şi maltezi. Câteva barăci de scânduri sau simple colibe de
stuf ridicate pe plajă serveau de adăpost unor aventurieri a căror artă consta în a-i
prăda în stil mare .. . pe nefericiţii căpitani care erau nevoiţi, faţă de obstacolele
1
pe care le aveau de întâmpinat în acel punct, să recurgă la oficiile lor" •
La Conferinţa de Pace de la Paris din 1856, care a urmat Războiului Crimeei,
o frumoasă idee a prins viaţă. Pentru a avea o navigaţie liberă, sigură şi
controlată pe Dunăre, în Tratatul de pace, încheiat la 30 martie 1856, art. 15-20,
se hotăra constituirea Comisiei Europene a Dunării (CED), alcătuită din
delegaţii celor şapte state semnatare ale documentului - Marea Britanie, Franţa,
Rusia,Austria, Turcia, Prusia şi Sardinia.
România a fost admisă ca membru cu drepturi depline în acest for
internaţional prin semnarea, în 1878, a Tratatului de la Berlin. Statul român, ce
integra Dobrogea şi Delta Dunării, devenea singura putere suverană pe teritoriul
în care CED îşi exercita independent competenţele • Alături de Galaţi, unde era
stabilit sediul CED, Sulina a reprezentat un punct important pentru activitatea
acestei instituţii internaţionale . Aici au funcţionat o parte din serviciile sale:
Casa de navigaţie, Serviciul tehnic, Căpitănia portului Sulina, o sucursală a
3
Contabilităţii generale •
Prezenţa CED la Sulina a determinat transformarea acesteia dintr-o aşezare
pescărească într-un important oraş, cu o economie bazată pe comerţ şi navigaţie.
În 1858, după studii amănunţite, CED a hotărât amenajarea braţului Sulina ca
principală arteră fluvială navigabilă. Pe baza proiectelor inginerul englez Sir
Charles Hartley, supranumit „Părintele Dunării", s-au amenajat toate
2
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Alături

de atelierele şi şantierele CED, care funcţionau pe malul stâng al
Dunării, industria oraşului era reprezentată de mici întreprinderi. În 1924 în
Sulina erau înregistrate 31 firme: 12 ateliere de cizmărie, 7 de frizerie, 5 de
croitorie, 2 de tinichigerie, o Fabrică de apă gazoasă şi câte un atelier de
lemnărie, tâmplărie şi fierărie. Toate firmele funcţionau pe strada Carol sau
Elisabeta, cu câte unu până la cinci lucrători. Patronii erau de diferite
naţionalităţi - greci, armeni, sârbi, ruşi: Ioanis Papanicolau, Mihail Arsenie,
Moisa Cuchinos, Haim Haimoviciu, Mihail Caraianis, Filip Grimberg,
.
E cmegean ş.a. li .
H a1caram
Pentru rezolvarea problemelor comerciale, la începutul sec. al XX-iea la
Sulina îşi aveau sediul un număr însemnat de agenţii consulare: din Anglia,
Austria, Belgia, Danemarca, Olanda, Rusia, Turcia. Mai multe companii de
vapoare şi-au stabilit agenţii: Serviciul Maritim Român, Deutsche Levante
Linie (Germania), Societatea Lloyd Austriac (Austria), Linia Johston (Anglia),
Linia Westcott (Belgia), Compania Egea (Grecia).
·
În 1857 CED a construit, pentru necesităţile sale de comunicare, o linie
telegrafică ce lega Sulina de Galaţi şi Tulcea, iar în 1903 s-a introdus serviciul
12
telefonic •
Oraşul s-a modernizat treptat, odată cu dezvoltarea economică.
*
S-au construit chei uri pe ambele maluri ale Dunării.
La sfărşitul sec. al XIX-iea s-au realizat lucrările de amenajare a reţelei de
alimentare cu apă potabilă, prin ridicarea Uzinei de apă. În martie 1897,
Serviciul Sanitar Sulina a plătit inginerului E. Jebens 15.000 lei pentru a realiza
proiectul privind alimentarea cu apă potabilă a oraşului, proiect ce va fi aprobat
de consiliul tehnic al Ministerului Muncii. Decizia a fost apreciată şi de CED, al
cărui sprijin financiar a fost consistent: pentru realizarea alimentării cu apă a
13
cheltuit 600.000 franci • Lucrările la Uzina de apă au fost finalizate în anul
189?14, iar în 1901, potrivit documentelor, aceasta era condusă de inginerul
15
Romaşcu • În anii 1907-1908 au fost înlocuite filtrele existente ale uzinei cu
16
filtre de nisip şi s-a introdus sterilizarea apei cu ozon • În 1910, Direcţia
Generală a Serviciului Sanitar Sulina concesiona Uzina de apă (pentru o
perioadă de 1O anj) inginerului A. Jijie. Dr. Petrescu Hadji Stoica, şeful
Direcţiei, era însărcinat să controleze buna funcţionare a acesteia pe toată
1
perioada contractului 1 • Trei ani mai târziu, între aceiaşi semnatari se încheia şi
contractul de executare a lucrărilor pentru canalizarea şi alimentarea cu apă
ozonată a malului stâng al Dunării. Locuitorii din această parte a oraşului (din
mahalaua numită Prospect, care erau cei mai săraci şi beau apa direct din
Dunăre, acest lucru constituind un real pericol datorită îmbolnăvirilor populaţiei
zonei, dar şi portului şi restul urbei) au beneficiat de apă potabilă de la sfărşitul

18

anului 1915 , când a avut loc recepţia lucrărilor de canalizare 19 •
În timpul Primului Război Mondial Uzina de apă a fost grav afectată,
instalaţia de ozonare a apei s-a ruinat, iar o parte din inventarul său a fost
înstrăinat2°.

Doi ani mai târziu, începând cu data de 1 mai 1920, contractul de concesiune
21
al Uzinei de Apă s-a reziliat, de comun acord • În 1932 aceasta se găsea în
proprietatea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale şi se afla sub
conducerea tehnică şi administrativă a Serviciului Sanitar al gurilor Dunării.
*
Iluminatul portului, asigurat la început cu lămpi de petrol, este înlocuit în
anul 1910 cu energia electrică. Cu un an înainte, în 1909, Primăria oraşului
Sulina acorda (pe timp de 40 de ani) concesiunea iluminatului electric
inginerului Adam Jijie; după 20 de ani acesta avea dreptul de a răscumpăra
instalaţia. Uzina a fost construită în 1910, an din care începe să şi funcţioneze •
În 15 iulie 1909 şi CED a încheiat un contract cu inginerul român pentru
iluminatul cheurilor şi a proprietăţilor de pe malul drept al Dunării. În 1912,
printr-un contract suplimentar, inginerul a fost însărcinat de a introduce
iluminatul electric şi pe malul stâng al Dunării, pentru cheiul, atelierele şi
23
clădirile CED • Iluminatul pentru această parte s-a realizat printr-un cablu ce
trecea pe sub Dunăre, situat la Mila 2, în amonte de Sulina. Potrivit obligaţiilor
contractuale, CED-ul acorda o subvenţie anuală ce se ridica, la început, la
200.000 de franci şi furniza, contra cost, combustibil necesar pentru
funcţionarea uzinei.
Construcţia Uzinei electrice şi „canalizaţia aeriană pe o întindere de 30 de
km" s-au realizat cu capitalul propriu al ingineruluiA.Jijie, singurul exploatator,
şi a costat 800.000 lei, care au fost complet amortizati până în anul 1920.
În timpul Primului Război Mondial trupele ruse a~ ocupat uzina, exploatând-o
în contul lor, producând mari pagube acesteia. Ulterior, potrivit contractului de
concesiune, industriaşul a primit din partea Primăriei o despăgubire de
4
680.000 lei2 •
*
Edilii locali, beneficiind şi de sprijinul CED, s-au preocupat de înzestrarea
oraşului cu trotuare şi pavarea drumurilor cu pietriş. De asemenea, s-au luat
măsuri pentru asanarea terenurilor mlăştinoase, iniţiativă ce a contribuit la
diminuarea numărului îmbolnăvirilor de malarie.
S-a construit abatorul comunal, o hală pentru vinderea peştelui şi a
zarzavaturilor, cişmele. Pentru serviciul de salubritate al oraşului s-au cumpărat
cotigi, folosite manual sau trase de cai, pentru ridicarea gunoaielor de pe străzi
25
sau din curţile şi prăvăliile particularilor •
La sfârşitul sec al XIX-iea CED a construit două spitale, cu dotări modeme,
în care se asigurau consultaţii şi spitalizarea propriului personal, a populaţiei
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oraşului şi marinarilor aflaţi în tranzit. Spitalul central, ridicat în 1869, avea trei
pavilioane şi beneficia de saloane pentru 40 de bolnavi, sală de operaţie (din
1902 fiind creat un serviciu de chirurgie, ce răspundea exigenţelor artei
medicale), sală de sterilizare a materialelor necesare operaţiilor, laborator, sală
de consultaţie, farmacie, cabinete pentru personalul medical şi infirmerie. În
anexe au fost instalate cantina, sala de dezinfecţie, spălătoria şi morga.
Spitalul de boli infecţioase, pentru care s-au alocat 100.000 franci, a fost
construit în 1894, în afara localităţii, în drumul spre mare, şi putea primi
11 O bolnavi. Se compunea din nouă pavilioane, legate între ele prin coridoare,
cinci dintre acestea fiind rezervate bolnavilor, iar celelalte folosite pentru
serviciul de dezinsecţie , baie, bucătărie, spălătorie, locuinţa medicului,

administraţie şi morgă2 •
6

În 1902, Primăria a ridicat infirmeria comunală. Creată iniţial în scop de
dispensar, va deveni, în numai câţiva ani, un adevărat spital unde se putea
7
acorda, în orice moment, ajutor medical şi chirurgicai2 •
Dezvoltarea economică a determinat şi transformarea urbanistică a Sulinei.
Specific aşezării erau casele din lemn, cu balcon şi temelie înaltă de piatră,
învelite cu olană, care aveau la parter ateliere meşteşugăreşti, prăvălii, cafenele.
Palatul Comisiunii Europene a Dunării, clădire în stil neoclasic ce domina
faleza Dunării, a fost construit în anul 1866 şi cuprindea birourile Casei de
Navigaţie şi a Căpităniei Portului, spaţii necesare reuniunilor CED şi
apartamente pentru personalul instituţiei.
În apropierea acestei frumoase clădiri a CED funcţiona Palatul Administrativ
al comunei Sulina, unde şi-au desfăşurat activitatea Subprefectura, Primăria
oraşului şi Vama.

*

La începutul anului 1926, conducerea „Casei Naţionale", societate cu scop
cultural, având preşedinte pe comandorulA.Jijie, a luat iniţiativa de a transforma
localitatea în staţiune balneară care să ofere bolnavilor „harul lecuitor al razelor
solare, pe imensa întindere nisipoasă a plajei", contribuind astfel la revigorarea
economică a localităţii2 • Cei 5.000 de locuitori erau invitaţi să dea câte 100 de lei
pentru a pune în practică generoasa idee, ,,urmând ca cei cu dare de mână să
contribuie şi cu partea săracilor". În acest scop s-au lansat 25 de liste de
subscripţii. Proiectul amenajării staţiunii i-a aparţinut inginerului M. Popescu
din Galaţi • Locul pentru amenajarea plajei era ales între cele două „lazarete",
unde apa era curată şi nu era adâncă, iar „priveliştea era încântătoare". De
asemenea, se plănuiau construcţii de cabine şi un cazinou. Drumul ce ducea la
mare trebuia să fie de-a lungul cheului, de la spitalul CED, iar pentru a evita
marşul prin nisip urma să se construiască o punte de lemn pentru pietoni. Lumina
30
electrică, deja instalată, urma să se întindă cu încă 350 metri, până la mare •
8

29

Pe 26 iunie 1927 locuitorii Sulinei, alături de alţi invitaţi, au fost chemaţi să
asiste la inaugurarea plajei şi sfinţirea cazinoului. Cu această ocazie, pe plajă s-a
organizat o serbare câmpenească, cu numere de distracţie. Biletul de intrare era
20 lei de persoană, iar sumele încasate intrau în fondul Casei Naţionale, pentru
cheltuielile plajei. Cazinoul era înălţat pe stâlpi de stejar, cu pereţi din scândură,
acoperit cu tablă, construcţia fiind frumos împodobită cu steaguri şi verdeaţă.
După oficierea unei slujbe religioase, amiralul M. Gavrilescu, comandantul
Diviziei de Mare, cel căruia din vara anului 1926 i-a fost închiriat cazinoul, a
31
rostit cuvântul de inaugurare • În vastele încăperi ale cazinoului s-a pus la
dispoziţia celor prezenţi un bogat bufet. Atmosfera a fost întreţinută de muzica
Regimentului 33 Tulcea, ce alterna cu cea a Casei Naţionale, pe acordurile căreia
s-a dansat. Ofiţerii Marinei Militare au organizat jocuri pe plajă care au delectat
publicul, petrecerea încheindu-se cu focuri de artificii.
Plaja Sulinei răspundea cerinţelor unei staţiuni balneare menite să ofere
vizitatorilor agrement şi sănătate •
32

*

Vizitele suveranilor României în localitatea din punctul cel mai estic al tării
au reprezentat momente importante pentru locuitori. Înaltii oaspeti au fost
întâmpinaţi cu mult entuziasm de sulineni. În mai 1904, cu o~azia vizitei regelui
Carol I în localitate, presa vremii consemna,, ... pe distanţă de mai mulţi km sunt
înşirate ghirlande şi bandiere ... splendida pavoazare cu arc de triumf de asupra
căruia se află ... frumoase inscripţiuni a casei Kiriakide, apoi casele Watson &
Youell, Palatul CED şi al Subprefecturei, Mendl, Brytisch-Seamens-Institut,
Cercul marinei militare, hotelul Gamberis & Parparias, proprietăţile d-lor
Teodorescu, mare comerciant şi ajutor de primar, agenţia SMR şi NFR,
consulatul Imperial rusesc, casele Franciotti, Radvaner, Draculi, Passalacquea
etc. cum şi uzina de apă care este împodobită cu foarte multă măiestrie" •
Familia regală a onorat şi invitaţiile delegaţilor CED de a participa la
inaugurarea marilor lucrări realizate pe canalul Sulina. În mai 1932 Regele
Carol al II-lea, însoţit de Marele Voievod Mihai, de Nicolae Iorga, preşedintele
consiliului de miniştrii, de prinţul Ghica, ministrul afacerilor străine, şi de alţi
înalţi demnitari ai guvernului, s-a deplasat la Sulina unde s-a asistat la serbările
organizate pentru aniversarea a 76 de ani de existenţă a CED-ului. Tot atunci s-a
34
participat şi la inaugurare noului dig al canalului Sulina • Această vizită a rămas
35
în analele CED ca un semn de înaltă bunăvoinţă a suveranului român •
33

*

Cele două conflagraţii mondiale îşi vor pune amprenta asupra istoriei Sulinei.
Acţiunile militare din timpul Primului Război Mondial au distrus, în mare
măsură, construcţiile oraşului, care a rămas aproape pustiu, şi au determinat
stagnarea economică.
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După 1920 oraşul reuşeşte să se refacă atât din punct de vedere economic, cât şi
urbanistic.
Marea criză economică din anii 1929- 1933 a afectat însă profund activitatea
oraşului port şi pe cea a instituţiei internaţionale. În urma acordului semnat la
Bucureşti, pe 1 martie 1939, România a preluat principalele atribuţii ale CED.
Personalul acestui organism internaţional s-a repatriat, viaţa cosmopolită a Sulinei
încetând să mai existe.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial oraşul a fost puternic bombardat.
Multe clădiri au fost afectate sau au dispărut pentru totdeauna. După război
localitatea a fost supusă restricţiilor impuse de statutul „zonelor de frontieră".
Activităţile comerciale s-au restrâns, o mare parte din populaţia refugiată nu s-a
mai întors, viaţa economică a Sulinei s-a redus la pescuit şi cooperaţie.
În timpul regimului comunist nici politica de industrializare şi nici reorganizarea portului liber nu au reuşit să reactiveze urbanismul sulinean.

Unul dintre martorii istoriei „oraşului cosmopolit- Sulina - un mozaic de rase
la gura bătrânului Danubiu" este farul din localitate.
Construcţia a fost ridicată de Rusia între 1838-1839, a aparţinut ulterior
Administraţiei Generale a Farurilor din Imperiul Otoman, iar la 1 aprilie 1879 a
fost preluat de CED. Potrivit actului care menţionează acest eveniment, predarea
s-a realizat între G. Catirgian, agent la Sulina din partea Administraţiei Generale a
Farurilor din Imperiul Otoman, şi C. Kuhl, inginerul rezident din partea CEDului. S-a constatat că atât clădirile, cât şi mecanismul de iluminat al farului erau
într-o stare bună, dovedind întreţinere corespunzătoare din partea instituţiei
36
otomane • Din 1879, instituţiei europene i-a revenit sarcina de a-l administra,
întreţine şi repara, până în 1939, când această misiune a intrat în sarcina statului
român.
Farul prezenta urn1ătoarele caracteristici: turn circular alb, înălţimea planului
focal de 70 picioare (21 ,33 m), cupola adăpostea mecanismul de iluminat, lumină
fixă albă de ordinul doi, vizibilă de la 15 mile marine. Iniţial iluminatul se realiza
cu felinare cu ulei, iar din 191 O a fost introdus iluminatul electric. În jurul cupolei
exista o platfomiă de circulaţie. Pe faţada dinspre mare a acesteia, aşa cum apare în
fotografiile de epocă, pe un panou de dimensiuni mari era afişată adâncimea în
picioare engleze, în vederea cunoaşterii de către navigatori a adâncimii apei pe
canalul Sulina.
În prezent, Farul din Sulina este un reper intern al oraşului, rămas la 2,5 km
distanţă de malul actual al Mării Negre, fiind unul din martorii transformării liniei
de coastă. Din anul 2003 construcţia a intrat în administrarea Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, care l-a transformat în muzeu. Expoziţiile
organizate în cele două săli aflate la parterul clădirii redau diverse aspecte ce
permit cunoaşterea istoriei cosmopolite a Sulinei în cei 80 de ani de activitate ai

CED-ului şi aduc în prim plan două personalităţi din vremurile de glorie ale
oraşului: muzicianul şi dirijorul George Georgescu şi comisarul maritim Eugeniu
Botez, cunoscut sub pseudonimul literar-Jean Bart.
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BAR

Bucureşti)

Multiculturalitatea urbană la

sfârşitul

secolului al XIX-iea

dezvoltarea economică a oraşului Sulina, poate cea mai importantă
a prezenţei Comisiei Europene a Dunării este apariţia unui spaţiu
multicultural, în care s-au manifestat liber, într-un climat de tolerantă numeroase
etnii. În fapt, s-a conturat un model cultural propriu zonei, model ce'a 'avut la bază
interferenţele şi suprapunerile etnice.
La nivelul societăţii, acest aspect transpare prin încercarea de menţinere a unui
echilibru între multiculturalitate (mentalităţi, religie, viaţă social-urbană,
învăţământ) şi un anume spaţiu interetnic determinat de condiţiile de viaţă
generate de statutul de porto-franco.
Pe

lângă

consecinţă

1. Dinamica populaţiei sulinene
Cu secole în urmă, popularea oraşului Sulina cu alogeni s-a făcut în acelaşi mod
după cum s-au desfăşurat imigrările istorice şi în alte oraşe dobrogene, cu turcotătari între secolele XV-XVI, ruşi ucraineni, în toată Delta, din secolul al XVIIIlea.
Majoritatea ucrainenilor din Sulina provin din migraţiile care au avut loc în
urma prigoanei politice din timpul Ţarului Petru I şi a Ecaterinei a II-a. În
statisticile de până la 1930 sunt înregistraţi cu cei de etnie rusă, ei înşişi
declarându-se ruşi. Astfel, în 1904 apar 594 ruşi la Sulina, iar în anul 1912 sunt
1.060 de ruşi înregistraţi.
Ruşii lipoveni s-au stabilit în Sulina relativ târziu, venind din localităţile
Deltei, Sfiştofca şi Chilia Veche. De aceea, în statisticile de la începutul secolului
XX nu apar menţionaţi ca atare. După 1930 lipovenii se găsesc înregistraţi, ca
etnie, în număr ridicat, separat de ruşii ucraineni. Dacă pentru anul 1922
documentele înregistrează o scădere a populaţiei ruse (102), în 1935 statisticile
indică prezenţa a 1.100 lipoveni şi a 720 ruşi.
Armenii au ajuns la Sulina ca negustori şi dragomani (traducători), ca urmare a
aptitudinilor lor dobândite prin locul de naştere şi prin educaţie . După revoluţia
rusă din octombrie 191 7 începe evacuarea locuitorilor armeni din Sulina, aceştia
fiind trimişi în Armenia. Ulterior, cei rămaşi în oraş, mai ales prin căsătorii mixte,
frecventează Biserica ortodoxă română1. În 1922 sunt mentionati 3 7 de armeni la
Sulina.
'
'
Bulgarii nu au fost numeroşi în acest oraş, ei regăsindu-se în statistici la „alte
naţionalităţi"; în 1922 se înregistrează 5 bulgari. Un document emis de către
Poliţia Sulina la 2 martie 1931, ca urmare a unei adrese din partea Prefecturii
Tulcea, informează că numărul restrâns de bulgari din oraş nu aderă la Biserica
romano-catolică, ci merg la Biserica ortodoxă română2.

şi

în prima jumătate a secolului XX

La început grecii au apărut ocazional în Sulina, menţionaţi în documente din
vremea bizantină a oraşului, apoi, cu mici infiltraţii etnice, după terminarea
războiului ruso-turc încheiat cu pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774) . Imigrarea
masivă a populaţiei greceşti s-a petrecut la începutul secolului al XIX-lea, după
răscoalele greceşti generate de mişcarea Eteriei din 1821 , şi mai târziu datorită
ecoului pe care l-a avut în lumea navigatorilor greci din arhipelag instalarea
Comisiei Europene aDunării •
Prezenţa CED-ului la Sulina a statuat unele reguli în relaţiile dintre locuitori şi a
atras în oraş persoane de diferite etnii, în marea lor majoritate de religie catolică
(germani, italieni, englezi, polonezi, francezi , iugoslavi ş.a . ). La începutul
secolului XX grecii, majoritari la Sulina, deveniseră cei mai multi cetăteni
români din locuitori rezidenţi . Numeroase documente prezintă pe c~~erci~nţii
greci din Sulina plătitori de taxă către Primăria oraşului, pentru comerţul pe care îl
practicau.
Din punct de vedere al ocupaţiilor, la Sulina s-au format două categorii de
locuitori: funcţionari şi navigatori aduşi de C.E.D., salariaţi ca atare, între aceştia
şi lucrătorii angajaţi temporar dintre localnici; funcţionari publici şi negustori
pentru deservirea primei categorii, care au beneficiat la rândul lor de regulile şi de
facilităţile impuse de Comisia Europeană a Dunării .
La sfârşitul secolului al XIX-iea şi în prima jumătate a secolului XX populaţia
orasului Sulina a cunoscut fluctuatii numerice în functie de contextul socialeco~omic al regiunii. Acest feno~en se explică şi prin existenţa celor două
categorii de locuitori : populaţia stabilă a oraşului, mai ales muncitorii din port, şi
populaţia instabilă, flotantă, adică afaceriştii , comercianţii şi armatorii de vapoare,
în marea lor majoritate străini.
Însă, ceea ce a caracterizat acest oraş cosmopolit a fost buna convieţuire a
tuturor etniilor, al căror număr se ridica până la 20 în statistica din anul 1904.
Conform documentelor de arhivă, din statisticile întocmite de Biroul
Populaţiei Sulina, se observă o scădere mare a numărului de locuitori după Primul
Război Mondial până spre începutul anilor '30 ai secolului trecut, când din nou
populaţia creşte treptat.
In anul 1904, statistica Primăriei Sulina privind situaţia etniilor ne prezintă o
populaţie de 4.913 locuitori, din care 1.211 bărbaţi, 986 femei, iar restul copii.
Grecii, cei mai numeroşi, sunt înregistraţi cu 2.056 de persoane, în timp ce românii
sunt în număr de 803 persoane. Statistica mai semnalează alte 18 naţii: ruşi
(ucraineni) 594, armeni 444, turci 268, austro-ungari 211, evrei 173, albanezi 117,
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îi

germani 49, italieni 45 , bulgari 35, englezi 24, tătari 22, muntenegreni 22,
5
polopezi 17, francezi 11 , lipoveni 7, danezi 6, găgăuzi 5 şi indieni 4 •
In Gazeta Sulinei din februarie 1906 se spune că: ,,După ultima statistică
făcută în octombrie 1905, populaţia acestui oraş se ridică la 4.845 suflete, din
care: greci 2.190, români 824, ruşi 684, armeni 263, evrei 211, turci 190, italieni
6
83 , germani 45, bulgari 28, diferite naţiuni 327" • În nr. 2 din 1 martie 1906 al
aceluiaşi cotidian citim: ,,Mişcarea populaţiunei: În cursul anului 1905 am avut
7
225 născuţi şi 153 morţi , adică un escedent de 72 suflete" •
În urma recensământului populaţiei din decembrie 1912 - ianuarie 1913 la
Sulina erau în jur de 7.500 de locuitori, din care: 2.977 greci (39,9%); 1.785
români (23,9%); 1.060 ruşi (14,2%); 311 turci şi tătari (4,1 %); 288 evrei (3,8%);
alte naţionalităţi (14, 1% )8.
Pentru anul 1922 un tablou al populaţiei oraşului Sulina pe naţionalităţi şi
profesii, întocmit până la 1 ianuarie 1923 şi certificat de Biroul populaţiei din
cadrul Primăriei, dă în total 3.920 locuitori dintre care, pe naţionalităţi şi pe sexe:
români-2.112 (588 bărbaţi, 557 femei, 488 băieţi, 479 fete); greci - 1.280 (425
bărbaţi, 429 femei, 221 băieţi, 205 fete); sârbi - 143 ( 58 bărbaţi , 49 femei, 3 băieţi,
33 fete); ruşi - 102 (35 bărbaţi, 42 femei , 3 băieţi, 22 fete) ; otomani - 76 (26
bărbaţi, 29 femei, 21 fete); italieni - 68 (30 bărbaţi , 23 femei, 7 băieţi, 8 fete);
armeni - 3 7 ( 16 bărbaţi , 9 femei, 9 băieţi, 3 fete); cehoslovaci - 31 ( 12 bărbaţi, 14
femei, 15 fete) ; englezi - 24 (10 bărbaţi , 8 femei , 4 băieţi , 2 fete); polonezi - 15 (2
bărbaţi, 6 femei , 4 băieţi, 3 fete); albanezi - 11 (3 bărbaţi, 4 femei, 4 fete) ; unguri 6 (2 bărbaţi , 4 femei); bulgari - 5 (un bărbat, o femeie, 2 băieţi, o fată); danezi - 5
(un bărbat, 3 femei, o fată); francezi - 3 (un bărbat şi 2 femei); persani - 2 bărbaţi.
Deosebit de importantă este această statistică prin menţiunea profesiilor pe
care locuitorii .Sulinei le exercitau în acel moment, unele dispărute astăzi.
Femeile, în marea lor majoritate, erau casnice. Între românce apar menţionate 12
funcţionare, iar o italiancă şi o englezoaică apar ca profesoare. In ceea ce priveşte
bărbaţii, cei mai mulţi români erau muncitori (166), urmaţi de funcţionari (69),
dar apar şi 1Osergenţi de oraş, 5 factori, 3 medici, 4 farmacişti , agenţi de vapoare,
magazioneri, vopsitori, rotari, zidari etc. Grecii erau muncitori (74), marinari
(61), comercianţi (51), măcelari (10), cafegii (7), piloţi (7), dar şi frizeri (4), doi
birjari, doi cântăreţi, un dentist ş.a. Sârbii se regăsesc ca marinari şi muncitori, iar
ruşii ca muncitori, pescari, croitori şi fierari. Un francez se declară desenator al
Comisiei Europene a Dunării, doi persani sunt lustragii, iar trei albanezi sunt
9
zidari. Persoanele fără ocupaţie erau consemnate ca fiind „libere" •
De altfel, viaţa economică a Sulinei nu mai era la fel de înfloritoare ca înainte
de război, realitate care se reflectă şi în dinamica populaţiei. Documentele
perioadei interbelice dezvăluie un tablou al micilor întreprinzători de diferite
naţionalităţi , singurele firme care mai erau administrate de către statul român,

uzinele fiind concesionate Comisiei Europene a Dunării.
Un raport al Biroul populaţiei din anul 1931 , autentificat de Poliţia oraşului
Sulina, prezintă locl!itorii cu numele, vârsta şi domiciliul. Este înregistrat un total
de 3.141 locuitori. In cadrul acestei statistici găsim şi persoane înregistrate cu
domiciliul la „C.E.D.", precum Emael Jean, 43 ani şi Emael Maria, 33 ani,
Braeillet August Ernest, 69 ani, Hrişenco Larion, 33 ani şi Hrişenco Tudosia, 31
ani etc. Comisia Europeană a Dunării oferea locuinţe angajaţilor săi permanenţi în
Palatul C.E.D. Foarte multe persoane locuiau în Strada Prospectul Dunărei sau în
locuinţele de serviciu de pe lângă Far. De asemenea, la „Spitalul C.E.D." locuiau:
Panaitescu Vasile ş i Antoaneta, Buzelli Silvanu ş.a. •
Se poate evidenţia o înjumătăţire a numărului populaţiei faţă de anul 1912, de
la cca. 7.500 la numai 3.141 de locuitori. În realitate populaţia oraşului era mai
numeroasă, dacă s-ar analiza fluctuaţia populaţiei instabile, flotante a oraşului.
Numărul relativ redus al grecilor, italienilor, armenilor, evreilor faţă de anii
ant~riori se datorează şi comerţului, care determina o mişcare permanentă.
In anul 1934 Nicolae Bacalu, primarul oraşului Sulina, înaintează un memoriu
către Prefectura Tulcea, pentru sprijinul populaţiei, cu ocazia prezentării în
Parlament a proiectului de lege pentru acordarea din nou a privilegiului de portfranco oraşului Sulina, desfiinţat în anul 1931. În document se conturează situaţia
grea în care se găseau locuitorii oraşului, estimaţi la cca. 4.500 de suflete: ,,Prin
eftinirea traiului ce ar deriva din acest privilegiu, locuitorii oraşului Sulina ar găsi
un mijloc de a-şi crea un venit prin retragerea pe timp de vară a sezoniştilor, iar în
tot cursul anului prin depozite de alimente şi altele cu care ar aproviziona vasele în
trecere". Se mai apreciază că din cele „4.500 suflete ale oraşului, 3.000 trăiesc din
aportul C.E.D.-ului sub formă de lefuri, simbrii etc.; 500 suflete, care populează
marginile oraşului în vecinătatea bălţilor, se îndeletnicesc cu pescuitul şi creşterea
vi telor, iar restul de 1. OOO suflete care îşi agoniseau existenţa din munca portului şi
aportul vaselor de Mare, în trecere, nu vor mai avea rost de existentă în sânul
oraşului fără un sprijin oarecare venit de sus" 11•
'
Din tabloul statisticii populaţiei pe naţionalităţi , la 1 ian. 1935 se înregistrau la
Sulina 5.600 de locuitori din care: 2.400 români, 1.100 lipoveni, 880 greci, 720
ruşi, 86 sârbi, 90 turci, 64 evrei, 60 italieni, 1O bulgari, 9 germani, 5 polonezi, 2
12
unguri, 174 alte naţionalităţi •
Numărul locuitorilor continuă să crească ajungând la cifra de 6. 721 de suflete
în anul 1939, dar cu cca. 700 de locuitori mai puţin faţă de recensământul din
decembrie 1912. Repartiţia populaţiei pe naţionalităţi a celor 6.721 de locuitori
este următoarea: 2.476 români,1.41 Ogreci, 1.173 lipoveni, 987 ruşi, 93 iugoslavi,
86 turci, 68 italieni, 64 cehoslovaci, 41 evrei, 31 polo~ezi, 30 bulgari, 17 germani,
8 unguri, 237 alte naţionalităţi. De asemenea, statistica din anul 1939
înregistrează 1.645 capi de familie 13 .

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

10

Pentru apărarea drepturilor etniilor conlocuitoare au fost înfiinţate la Sulina
consulate generale ale Angliei, Austro-Ungariei, Franţei, Italiei, Greciei, Ţărilor
de Jos, Rusiei, Belgiei, Turciei. Pe lângă bisericile şi comunităţile din oraş s-au
înfiinţat şcoli cu predare în câteva limbi majoritare atunci, agreate de legile
româneşti, fiecare finanţată de comunitatea respectivă, şcoli care au funcţionat şi
în prima parte a sec. XX.
Conform statisticilor, se constată că populaţia românească se dublează în
intervalul 1905-1912 (de la 824 la 1785), însă abia spre anul 1920 elementul
românesc la Sulina devine preponderent. Aşadar, la Sulina românii s-au afirmat
greu în relaţiile dintre locuitori, din cauza numărului mare de greci din oraş până
în 1923 când populaţia românească în creştere reprezenta aproape dublul acestora
(2.112 români şi 1.280 greci).
Acest aspect este reflectat şi în cifra naşterilor petrecute la Sulina: în anul
1910, din 244 de copii născuţi 75 erau români şi restul de 169 erau de alte etnii; în
anul 1921, din 126 de copii născuţi 41 erau români şi restul de 85 erau de alte
etnii 14 •
O altă statistică etnică ne este prezentată în anul 1930 din documentele C.E.D. ,
cu privire la personalul permanent al acesteia. Din 359 de persoane, ponderea cea
mai însemnată o aveau lucrătorii de origine românească, adică 208; urmează
grecii, 55; iugoslavii, 30; italienii, 25; nemţi, francezi şi englezi. Totuşi, ponderea
de cca. 57% a elementului românesc în totalul angajaţilor permanenţi reflectă
15
politica discriminatorie a Comisiei Europene a Dunării faţă de România • Spre
exemplu, Andrei Costencu din Sulina, bugetar permanent în serviciul C.E.D.,
depune în 1928 un certificat constatator eliberat de Comisie şi ca atare cere
Primăriei să fie scăzut de la prestaţie • Existau şi lucrătorii temporari, angajaţi
sezonieri vara, în special pe şantierele de construcţii, ale căror drepturi erau fixate
la a!1gajare de către şeful de serviciu.
In ceea ce priveşte micii întreprinzători sulineni, negustorţ de diferite
naţionalităţi, documentele de arhivă sunt cât se poate de grăitoare. In anul 1928,
Filip Grinberg, cu magazin de porţelanuri şi sticlărie pe strada Elisabeta Doamna
nr. 84, închizându-şi prăvălia, cere primarului oraşului să fie scăzut de la taxa
comunală1 • Alt comerciant, italianul Rafail Rozio, care de la 1 ian. 1928 a încetat
comerţul de manufactură şi mărunţişuri, deschizându-şi magazin cu articole de
18
coloniale, cere să fie impus la taxa comunală de 20% în loc de 30% • Grecul
Alexandru Pilarinos cere radierea cafenelei din strada Carol nr. 46 din Sulina, care
se închide la 31 martie 1928 ca urmare a decesului fratelui său Andrei Pilarinos,
19
cafegiu, ce exploata respectiva cafenea • Lipoveanul Sidor Lebedov, ,,având în
concesiune ghereta de pescărie nr. 2 şi în vedere că pescarii licitează singuri
peştele ce-l vânează", aduce la cunoştinţa Primăriei că ţine închisă ghereta timp de
4 luni şi cere scăderea taxei2°.
16

7

După desfiinţarea

Comisiei Europene a Dunării şi după forţarea rezidentilor
'

străini să emigreze pentru repatriere, oraşul decade.
*
recensământul populaţiei din
recensământul din 2002 doar 4.634,

La

1992 Sulina avea 5.484 de locuitori, iar la
din care 4.019 români şi 605 etnici ruşi şi
lipoveni, ucraineni, greci, turci şi alte etnii.
Recensământul populaţiei din anul 2011 a înregistrat la Sulina o populaţie de
3.663 de locuitori, în scădere faţă de anul 2002. Majoritatea locuitorilor sunt
români (81,93%), iar principalele minorităţi au rămas cele de ruşi lipoveni
(9,88%), greci (1,69%) şi ucraineni (1,23%).

1. C. Bondar et a/ii, Sulina: monografie, vol. II, Bucureşti, 2011, p. 254-255.
2. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
575, 1931, f. 34.
3. P. Covacef, Cimitirul viu de la Sulina, Constanţa, 2003, p. 200.
4. Ibidem,p. 202.
5. M . D. Ionescu, Dobrogia în pragul veacului alXX-lea, Bucureşti, 1904, p. 395.
6. Gazeta Sulinei,AnulI, nr. I, 15 februarie 1906, p. 2.
7. Idem , Anul r, nr. 2, 1 martie 1906, p. 1.
8. Cf Harta Naţionalităţile din Dobrogea. După recensământul general al populaţiunii
din 19 decembrie 1912 - 1 ianuarie 1913, Bucarest, 1913.
9. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
230, 1923, f. 68.
1O. idem, dosar nr. 536, 1931, f. 1-51 r-v.
11. Idem , dosar nr. 666, 1934, f. I , 2, 3 r-v, 4 r-v.
12. Idem,dosarnr. 708, 1935, f. 9.
I 3. Idem, dosarnr. 887, I 939, f. 39.
14. P. Covacef, op. cit.,p. 204.
15. lbidem, p. 203.
16.B.J.A.N. Tulcea, Fond: Primăria oraşului Sulina, Serviciul Secretariat, dosar nr. 2,
1928, f.138 .
17. Ibidem , f. 1.
18. Ibidem , f. 3.
19. ibidem, f. 21.
20. ldem , dosarnr. 4, 1930, f. 156.
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2. Viata
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social-urbană. Societăti
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,

Se poate aprecia că viaţa social-urbană şi culturală a oraşului Sulina a cunoscut
perioade la fel de înfloritoare, perioada de dinainte şi cea de după Primul
Război Mondial, însă sub oblăduirea unor societăţi şi instituţii diferite. Dacă Ia
începutul secolului XX viaţa culturală a urbei a fost stimulată de societăţile culturale
şi de caritate, precum şi de saloanele înfiinţate, după 1920 viaţa social-urbană, mult
mai agitată, este patronată de „Casa Naţională".
Limba de comunicare dintre locuitorii oraşului a fost limba greacă la sfârşitul
sec. al XIX-iea şi în primii ani ai sec. XX, după care, până la Primul Război Mondial,
ca urmare a rolului educaţional prin şcolile româneşti şi chiar a fermităţii
administraţiei locale, prin deciziile emise, limba română a devenit limba oficială a
localităţii. Totuşi, cu greu s-a afirmat elementul românesc la Sulina în relaţiile dintre
1
locuitori, din cauza preponderenţei elementului grecesc din oraş •
Numeroase societăţi sulinene, instituţii şcolare, parohii sau chiar Primăria
organizau diverse serbări ori spectacole pentru strângerea de fonduri cu scop
cultural, religios şi de binefacere. Din articolul O faptă filantropică, publicat în
Gazeta Sulinei, aflăm că primarul Sulinei Stere Ionescu, numit la 12 aprilie 1905, a
avut iniţiativa strângerii de fonduri înaintea Serbărilor Crăciunului din anul 1905,
pentru a aduna bani şi obiecte pentru familiile sărace „de orice naţionalitate din acest
oraş". Rezultatul a fost un real succes, iniţiativa primarului fiind mult lăudată2 .
Teatrul „Carmen Sylva" a fost construit la sfârşitul secolului al XIX-iea la
îndemnul prinţului Dumitru C. Moruzi (1850-1914), subprefect la Sulina în 1895,
cu ajutorul primarului oraşului. Până pe la 1918 acest aşezământ cultural a
reprezentat fala oraşului Sulina. Era frumos decorat, cu două rânduri de loje, în
mijlocul cărora se înălţa loja regală. Aici au concertat cei mai de seamă artişti români
ai vremii - Brezeanu, Theodorini, Voiculescu, dar şi Opera italiană. La unele
spectacole a luat parte Regele Carol I, în 1894 şi 1904. În această clădire se dădeau
serbări grandioase, pentru strângerea fondurilor necesare întreţinerii teatrului şi
Fanfarei din Sulina. Copiii erau aşteptaţi cu muzică şi prăjituri, indiferent de vârstă
sau etnie. Deseori li se ofereau pilde „ce nu puteau fi uitate"; când serbarea se
sfârşea, un bătrân pescar era adus acolo, aşezat pe un fotoliu, iar cei mici îi sărutau
mâna. ,,Bătrânul surâdea în lacrimi văzându-i pe copii aducându-i prinosul de
3
respect ce-l datorau bătrâneţi i" •
Construit din lemn, teatrul nu a p·utut rezista, fiind incendiat în timpul Primului
Război Mondial şi nemaifiind refăcut.
Fanfara Moruzi este legată tot de numele prinţului Dumitru C. Moruzi, care, la
sfârşitul secolului al XIX-iea, a constituit la Sulina o formaţie de fanfară cu elevi de
diferite etnii. Aceasta delecta publicul sulinean şi-i dădea fiori în special prin
intonarea imnului regal. Deseori, prin iniţiativele sale, prinţul reuşea să-i surprindă
pe locuitori. Este şi cazul unui bătrân grec cunoscut sub numele de Barba Ianko,
două

care iarna vindea alune şi fistic, iar vara târa un cărucior din care oferea copiilor
limonadă rece şi îngheţată. Pentru a-şi vinde marfa, folosea cuvinte „curioase din
toate limbile", care începeau cu „Elebak, elebak dondurma ... ". Principele şi-a notat
cântecul şi într-una din seri sulinenii l-au auzit cântat în acordurile fanfarei. Bătrânul
s-a simţit mândru şi în acea seară nu a mai vândut marfa, ci a oferit-o tinerilor
muzicanţi4.

Saloanele Cercului Elen şi Cinematograful Regal (Sala Cinema Regal)
Pe la 1894 este adus la Sulina un aparat de proiecţie, iluminat cu o lampă de
petrol. La început filmele se derulau în imobilul unei cafenele, între strada I şi a II-a,
în faţa bisericii ortodoxe. Afacerea a fost preluată de Comunitatea elenă care a
moştenit imobilul, l-a mărit şi l-a modernizat cu o scenă, devenind Saloanele
Cercului Elen (Leshi). În acest local, mai târziu, după incendierea Teatrului
,,Carmen Sylva", se dădeau spectacole de teatru, operă şi concerte.
În sălile elene a funcţionat şi Cinematograful Regal, de altfel singurul
cinematograf din Sulina în perioada interbelică . Astfel, în august 1926, comitetul
Casei Naţionale hotăra înfiinţarea unui „cinematograf model şi în stil mare". În lipsa
fondurilor pentru construirea unui local propriu, s-a hotărât subscrierea sumei
5
necesare pentru construcţie şi instalare • Se pare că preşedintele Casei ,_Naţionale a
reuşit să achiziţioneze doar aparate, cinematograful rămânând acelaşi. In fondurile
B.J.A.N. Tulcea se păstrează un „Tablou de cinematografele existente şi care
funcţionează în raionul oraşului Sulina jud. Tulcea". Conform acestui document,
datat 24 decembrie 1926, exista un singur cinematograf aflat în concesiune la
Zaconi Constantin. Sala avea 150 locuri la parter şi 36 în lojă. Se dădeau
reprezentaţii de două ori pe zi, marţi, miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică. În acel
moment sala era închiriată de preşedintele Casei Naţionale, corn. A. Jijie,
proprietarul aparatelor de proiecţie, în timp ce Zaconi Constantin locuia în Slatina,
un_de deţinea un alt cinematograf.
In Sala Cinema Regal se organizau şi serbări şcolare, precum cele ale Gimnaziului
„Casa Naţională", ori reprezentaţii teatrale asemenea celei din 21 aprilie 1925
7
susţinută de către membrii bibliotecii „Barbu Delavrancea" din Tulcea •
La 3 aprilie 1936 se suspendă funcţionarea cinematografului comunităţii elene.
Clădirea a fost avariată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar după război
localul a fost reparat, funcţionând sub denumirea de „Cinematograful Rodina". În
cele din urmă, clădirea fostelor Săli Elene este dărâmată în 195?8.
British Seamen's Institut ia fiinţă în 1883, cu sprijinul C.E.D., într-o clădire
din scânduri din curtea bisericii anglicane. Aici se întâlneau vârfurile de conducere
ale C.E.D., reprezentanţi ai consulatului englez şi ai agenţiilor n~vale engleze9.
În ceea ce priveşte societăţile, în anul 1890 apare menţionată în documente
Societatea „Paza de Foc" din oraşul Sulina, având drept scop prevenirea şi stingerea
incendiilor.
La începutul secolului XX, în presa vremii este mentionată Societatea
„Ţesătoarea", patronată de M.S. Regina Elisabeta. În zilele de 23 'şi 24 aprilie 1906
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s-au desfăşurat la Sulina serbările pentru Societatea „Ţesătoarea", care au adus în
folosul acesteia 1.409 lei net. Iniţiativa a fost luată de subprefectul şi primarul
oraşului, domnii C. Sallmen şi S. Ionescu. În spiritul societăţii, în timpul serbărilor
10
s-a remarcat d-ra Aglaia Ionescu cu prezenţa sa în costum naţional •
*
După Primul Război Mondial femeile nu-şi mai confecţionau singure
vestimentaţiile, ci îşi procurau toaletele de la prăvăliile aprovizionate cu veşminte
aduse din ţările occidentale. Alegeau toalete la modă, pentru plimbările pe faleză sau
pentru participarea la celebrele baluri organizate de Comisia Europeană a Dunării la
Palat sau de Marina Militară în Saloanele Cazărmii Marinei, în folosul Cercului
Militar, pe acordurile Fanfarei Casei Naţionale Sulina sau ale Fanfarei
1
Regimentului 33 Tulcea 1 •
Comunităţile etnice au avut un rol deosebit în societatea interbelică sulineană.
Reprezentaţiile organizate de Comunitatea Elenă se ţineau în Saloanele Cercului
Elen, iar fondurile erau folosite pentru comunitate şi biserică. Astfel, la 8 martie
1927 Comunitatea Elenă solicită aprobare pentru organizarea Zilei Independenţei
Greciei, din 25 martie 1927. Urma să aibă loc o reprezentaţie teatrală, intonare de
cântece naţionale greceşti şi româneşti şi un bal cu tombolă în folosul Bisericii
2
greceşti, care avea nevoie de reparaţii 1 • O altă solicitare se face pentru organizarea
unei reprezentaţii teatrale în Sala Cercului Elen, la 25 aprilie 1927, cu scopul
strângerii de fonduri pentru biserică 13•
În ianuarie 1926, Comunitatea Elenă din Sulina anunţa dispariţia „veneratei
doamneAglae Sfaellos", dispariţie deplânsă nu numai de greci, ci şi de întreg oraşul.
Cu o cultură aleasă, defuncta s-a aflat în fruntea operelor de binefacere,
„consacrându-se celor asupriţi de soartă". Graţie acesteia, comunitatea greacă
poseda vastele localuri denumite „Cercul elen". Tot ei îşi datora înflorirea
14
Societatea „Doamnele elene" •
Dar Saloanele Cercului Elen erau închiriate şi altor instituţii pentru manifestări
culturale, sub patronajul Casei Naţionale, conform anunţurilor din presă. Şcoala
primară de băieti a organizat în seara zilei de 6 martie 1926 un mare bal, pentru
strângerea fond~rilor necesare întreţinerii şcolii: ,,Începutul ora 9½ seara. Ţinuta
simplă" • Tot în Sala Cercului Elen a avut loc şi reprezentaţia teatrală urmată de
dans, în 27 martie 1926, organizată de Comitetul şcolar al Gimnaziului „Principele
Mihai".
Comunitatea Israelită din Sulina a organizat în seara zilei de 29 ianuarie 1927 un
„grandios" bal în Saloanele Cercului Elen, pentru strângerea de fonduri necesare
reparaţiei şi întreţinerii sinagogii din Sulina. In urma verifică1ii fondurilorobţinute,
16
„rezultatul rămas net este de 9 I .267 lei" •
Comunitatea catolică din Sulina a susţinut în seara de 14 mai 1927, în Sala
Cercului Elen, un concert, cu tombolă. Scopul seratei era întreţinerea bisericii şi
15

şcolii comunităţii 1 •
1

Toate aceste

manifestări

cultural-artistice erau în prealabil autorizate de

către

Prefectura judeţului Tulcea, în baza solicitărilor. În arhive se păstrează „Tablouri de
autorizaţii" pentru „baluri, serbări, reprezentaţii şi festivaluri organizate în scop de
18
binefacere în judeţul Tulcea", întocmite lunar •
După 1920, în documentele de arhivă apar menţionate trei societăţi cu filiale în
Sulina: Societatea „Casa Naţională" ( constituită în I 920, scop cultural); Societatea
Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (constituită în mai 1927, scop industrie
casnică) şi Societatea Fascistă (constituită în 1927, scop cultura patriotică).
Conform unor articole şi informaţii din presa vremii, pe la 1924 Societatea
„Casa Naţională" nu a mai funcţionat. Îşi va reîncepe activitatea în anul 1926. În
Curierul Sulinei din 4 aprilie 1926 apare Comitetul Casei Naţionale compus din
25 de persoane, preşedinte ing. c-dor Adam Jijie, comitet care se întrunea periodic.
De asemenea, se spune că foarte mulţi locuitori ai Sulinei erau membri ai acestei
societăţi.

Prin Casa Naţională, din iniţiativa corn. Adam Jijie, începând cu anul 1926 s-au
strâns fonduri din donaţii ale C.E.D.-ului, ale altor instituţii şi de la persoane
particulare de diferite naţionalităţi, pentru amenajarea staţiunii balneoclimaterice şi
a plajei din Sulina. Casa Naţională organiza o serie de ceaiuri dansante în acest scop,
care aveau loc în Saloanele Cercului Elen, precum ceaiul dansant din duminică,
2 mai 1926: ,,Rezultatul material al Ceaiului Dansant a fost de 25.000 lei neto" 19 •
O altă seară dansantă a fost organizată de Casa Naţională la „Cazinoul de la Mare",
în 31 iuli~ 1927, în folosul „Muzicei noastre" (a Fanfarei şi a şcolii de muzică din
Sulina). In cadrul Casei Naţionale a funcţionat şi Biblioteca particulară „Casa
Naţională", care nu a dăinuit, fiind puţin solicitată. Oricum, în 1924 nu funcţiona,
•
•
.., • • "/Q
asemem soc1etaţ1C .
Presa vremii mai aminteşte de Societatea corală „Freamătul Deltei", sprijinită
chiar de Casa Naţională, precum şi de Corul Bisericii Catolice Sulina care la
13 februarie 1926 dă un concert-teatru în Sala Cercului Elen.
Perioada de vârf a vieţii culturale sulinene, sub patronajul Casei Naţionale, s-a
manifestat în intervalul 1926-1929. După anul 1930, din lipsă de fonduri, viaţa
culturală a oraşului a fost puternic afectată, activitatea Casei Naţionale a stagnat, iar
Fanfara Casei Naţionale (Muzica Casa Naţională) s-a desfiinţat.
Documentul din 3 iunie 1927 emis de Societatea Ortodoxă Naţională a
Femeilor Române, filiala Sulina, către Prefectură, anunţă înfiinţarea societăţii.
Scopul declarat era deschiderea unui atelier de ţesătorie şi se solicitau două războaie
şi o maestră plătită de stat. Membrii îşi mai propuneau răspândirea ideilor ortodoxe,
pentru combaterea diferitelor secte. In timp, se dorea şi înfiinţarea unei şcoli de
împletituri şi una de menaj , pentru formarea bunelor gospodine (Şcoala de Industrie
Casnică)21. Preşedinta societăţii era Lucreţia Herter, iar societatea a fucţionat până în
anul 1941.
De asemenea, Filiala Ligii Navale Sulina a luat fiinţă la 1 august 1929, prin
iniţiativa comandorului Adam Jijie. Sediul filialei era la Cercul Militar al Marinei,
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pe locul unde astăzi se află Pensiunea CoraI2 •
Cămine culturale
În 1925, sub auspiciile fundaţiei culturale „Principele Carol", s-a înfiinţat la
Sulina Căminul cultural „I. L. Caragiale", cu sarcina de a lucra pentru „luminarea
satelor", însă activitatea lui a stagnat după o scurtă perioadă2 •
Din săptămânalul Gurile Dunărei aflăm că în anul 1929 s-a înfiinţat la Sulina.un
cămin al funcţionarilor şi pensionarilor publici. Cităm din articolul „Căminul
Funcţionarilor Publici": ,,Văzând viaţa monotonă, grea şi plină de dezbinări a oraşului
nostru, funcţionarii s-au gândit că singura soluţie este organizarea lor într-o societate
demnă şi serioasă, care să le permită atât satisfacerea nevoilor personale şi crearea unei
soarte mai bune, cât şi lupta în comun pentru promovarea binelui obştesc" •
Alte manifestări cultural-artistice şi sportive
Săptămâna luminată a anului 1925 a fost pentru locuitorii Sulinei prilej de
25
reprezentaţii teatrale şi concerte, organizate aproape zilnic •
În perioada interbelică, în oraş se organiza anual „Ziua Apelor", în ultima
26
duminică a lunii iunie. Erau organizate cu fast, cu manifestări artistice şi sportive •
De asemenea, cu fondurile Comisiunii s-a amenajat lângă Palatul CED un parc
cu terenuri de tenis de câmp şi popice, hochei pe iarbă, precum şi un hangar pentru
ambarcaţiunile necesare sporturilor nautice.
Primele grupări şi societăţi sportive apar la Sulina în anul 1912: ,,Hygeea" (1912)
înfiinţată de armatorul Diamandis Kyriachides; ,,Elpis" iniţiată în 1925, ambele
susţinând echipe de fotbal ale comunităţii elene. Societăţile, cu statut propriu,
organizau meciuri de fotbal la Sulina şi nu numai. Primul teren de fotbal, până în
194 7, a fost în partea de est a oraşului, lângă moara de vânt a lui Andrei Comârzan,
21
unde aveau loc şi marile ceremonii naţionale, cum·era ziua de 1OMai •
Publicaţii sulinene
Pentru aceste naţionalităţi şi din iniţiativa comunităţilor din oraş s-au înfiinţat
publicaţii ale etniilor mai reprezentative, care, deşi au avut o scurtă perioadă de
apariţie în limbile respective, nu au avut o tentă discriminatorie faţă de alte etnii.
Astfel, ,,Stravopodis" (Şontorogul), cu apariţie între 1875 - 14 iunie 1882 în
limba greacă, este considerată „prima gazetă dobrogeană", iar „Dunabis" (Dunavis),
cu apariţii în limba greacă între 1885 - 8 aprilie 1888, s-a imprimat la Tipografia
G. Avgherinos, Sulina. La această tipografie s-au publicat majoritatea cotidienelor.
Librăria şi Tipografia „Socrate", care iniţial purta numele proprietarului
„G.P. Avgherino", a luat fiinţă la 1862 doar cu librăria, din 1871 funcţionând şi
28
tipografia •
În limba română a_u apărut ziare şi reviste, unele cu o existenţă efemeră: Budget
de veniturile şi cheltuelele comunei urbane Sulina (1891 -1892, 1901-1905,
1907-1911, 1914-1916), Gazeta Su linei (au apărut cinci numere în intervalul 15 febr.
- 1 mai 1906), revista Delta (14 dec. 1924 - 7 iunie 1925; primele şapte numere au
circulat în manuscris, unele nefiind puse în vânzare), Curierul Sulinei (24 ian. 1926 3 iunie 1928), revista Analele Deltei (au apărut numai două numere în iulie şi august
2

3

24

1926), Gurile Dunărei (au apărut şapte numere în intervalul 24 martie - 5 mai 1929).
După anul 1930 nu mai apar publicaţii Ia Sulina, pe fondul decăderii oraşului şi a
tumultului său urban. Conform unui document al Comisariatului Politiei Sulina la
29
1934 în oraş nu mai funcţionau tipografii • Se semnalează însă ap;riţia, de la 1
iunie 1934, a ziarului „Viaţa adevărată", sub conducerea Comitetului Parohial al
Parohiei Sulina (redactor responsabil preot Simion Vârgolici), care se imprima la
Tipografia „Moldova" din oraşul Galaţi.
1. P. Covacef, Cimitirul viu de la Sulina, Constanţa, 2003, p. 205 .
2. Gazeta Sulinei,Anul I, nr. 1, 15 februarie 1906, p. 2.
3. Curierul Sulinei,Anul II, nr. 71, 9 octombrie 1927, p. 2.
4. Evocarea acestor evenimente ce s-au petrecut pe la sfârşitul sec. al XIX-iea se face în
Curierul Sulinei,Anul II, nr. 69, 31 iulie 1927,p. 2.
5. Curierul Sulinei, Anul I, nr. 30, 15 august 1926.
6. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
333, 1926, f. I O.
7. Delta,nr.11,5mai 1925,p. 7.
8. C. Bondaret alii, Sulina: monografie, voi. II, Bucureşti , 2011 , p. 181 .
9.Loc. cit.

10. GazetaSulinei,Anul I, nr. 5, I mai 1906, p. 3.
11. Conform anunţurilor şi reclamelor din Curierul Sulinei, 1926-1927.
12. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
284, 1926-1927,f.23.
13.Ibidem,f.27.

14. Curierul Sulinei, Anul I, nr. 13, 18 aprilie 1926.
15.Idem,nr.18,2martie 1926,p.2.
16. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
284, 1926-1927, f. 21.
17. Ibidem, f. 28.
18.Ibidem, f.12, 13, 16.
19. Curierul Sulinei,Anul I, nr. 16, 9 mai 1926,p. 2.
20. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
259, 1924,f.3.
21 . Idem, dosar nr. 348, 1927, f. 34, 34v.
22. C. Bondar et alii, op. cit., p. 186.
23.Analele Deltei, Anul I, nr. 2, august 1926, p. 9.
24. GurileDunărei, nr. 5, 21 aprilie I 929,p. 2.
25.Delta,nr.11,5mai 1925, p. 7.
26. C. Bondaret alii, op. cit., p. 192.
27.Ibidem,p.199-201.

28. M. Marinache, Ioana Marinache, ,. Steua Dobrogei" (1879- ... 1891). Încercare de
reconstituire monografică, Tulcea, 2007, p. 203 .
29. B.J.A.N. Tulcea, Fond: Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
677, 1934, f. 31.
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Dunărei,

Anul I, nr. 5, 21 aprilie 1929

3.

Viaţa spirituală. Lăcaşuri

de cult

„Poporul Sulinei Ţi-a închinat Prea Înalte Atoateţiitorule
acest lăcaş strălucit împodobit, dar cum ai Tu nevoie de
casă, căci necuprins eşti de ceruri, iar pământul în mâini
îl ţii ... noi venind în acest lăcaş ca într-o baie ne curăţim
şi ne sfinţim sufletele ... "

Dezvoltarea oraşului Sulina datorită măsurilor CED a determinat o mare
a populaţiei, astfel că la sfârşitul secolului al XIX-iea se putea vorbi
despre un mozaic etnic în acest oraş-port. Statisticile realizate până la jumătatea
secolului al XX-iea prezintă o populaţie sulineană multietnică, majoritar
ortodoxă. Lăcaşurile de cult care s-au mai păstrat, precum şi cele despre care
ştim sigur că au existat pentru că le regăsim consemnate în documente, în
fotografii şi în relatările unor reprezentanţi ai diferitelor comunităţi etnice,
completează imaginea unui oraş în care confesiunile religioase se exprimau
liber şi beneficiau, pentru ridicarea edificiilor, de sprijinul financiar al CED.
Prima Biserică ortodoxă , fosta catedrală, cu hramul Sfântul Nicolae a
fost construită cel mai probabil în anul 1868, aproximativ pe locul unei biserici
mai vechi, din lemn, ridicată în anul 1854, având acelaşi hram. În zona altarului,
pentru a nu se călca, a fost ridicată o troiţă-monument. Biserica, construită în
formă de cruce, cu suprafaţa de 250 mp şi ziduri din piatră şi cărămidă, are două
turle din lemn şi a fost folosită deopotrivă de creştinii ortodocşi români, greci şi
ruşi. Într-un pomelnic datat anul 191 O, scris în limba română cu caractere
chirilice şi latine de către Arhimandritul Dosoftei (Dionisie) Crihana, parohul
bisericii, sunt notate numele câtorva credincioşi care au contribuit cu bani
pentru lăcaşul sfânt: ,,Manea, Maria, Zaharia, Maria, Alexie, Evdochia, Simion,
Rusandra, Andrei, Sofronia, Ioan, Mihail, Luchian, Sava, Ioan, Teodor preotul,
Ioanichie, Fanea, Mina himonahul, Constantin preotul, Horitina prezvitera,
Constantin, Elena, Achilina, Chirii, Teodosia, Andrian, Nedelcu, Clim, Dobriţa,
Georgia, Dumitru, Mihail şi tot neamul lor." Părintele Crihana a slujit la Sulina
în anul 1881, apoi îl regăsim numit paroh la biserica Sf. Nicolae din Sulina din
data de 15 aprilie! 899. Pe icoana Sf. Filofteea şi a Sf. Paraschiva este notat
1
„plătită de parohul bi sericei Sulina A. D. K. 1899" • În Gazeta Sulinei, nr. 4 din
15 aprilie 1906, p. 2, la rubrica „Informaţiuni" se spune: ,,Aniversarea zilei de 7
aprilie, a naşterii M. S. Regelui s-a serbat în localitate printr-un Te-Deum oficiat
în Biserica Catedrală Sf. Neculai de către Sf.-sa Arhimandritul Dosoftei
Crihană, în asistenţa autorităţilor civile şi militare, a corpului Consular şi un
dinamică

numeros public".
După Primul Război Mondial se organizează un comitet pentru restaurarea
bisericii, condus de preşedinta Lucreţia Herter şi vicepreşedintele
Arhimandritul Calenic Gradea, preot paroh, iar în anul 1923, beneficiind şi de
sprijin financiar acordat de CED, lăcaşul este din nou sfinţit în prezenţa
Episcopului Dunării de Jos, Iacov Antonovici. În anul 1956, din grija preotului
paroh Vasile Andreescu, biserica este renovată, fiind pictată în interior în
tempera, în stil neobizantin de către Dimitrie Homung şi Anatolie Cudinov.
Deşi în prezent nu se mai slujeşte în biserică, prin grija părintelui Măcăilă
Marian, paroh al catedralei ortodoxe Sf. Nicolae, arhiva, icoanele, precum şi alte
bunuri ce au aparţinut bisericii sunt păstrate şi îngrijite, cu dorinţa exprimată de a
fi valorificate în viitor.
În curtea acestei biserici, considerată prima catedrală din oraşul Sulina, a
fost zidită Biserica ortodoxă greacă cu hramul Sfântul Nicolae, conform
procesului verbal de formare la 14 octombrie 1866 fiind „întemeiată" pe
Str. Păcii, nr. 1. Potrivit plăcii inscripţionate din altarul bisericii, pe care se poate
citi anul 1867, lăcaşul a fost construit de către comunitatea greacă din Sulina, la
contribuţia etnicilor adăugându-se desigur şi cea a CED. Iniţial, biserica a avut
hramul Sf. Nicolae de vară, prăznuit pe 9 mai, pentru cinstirea aducerii
moaştelor Sf. Episcop Nicolae din Mira dar în prezent se sărbătoreşte pe data de
6 decembrie, în cinstea sfântului protector al tuturor marinarilor2 • Biserica a fost
zidită din cărămidă, zidul având o grosime de 1 m, în formă dreptunghiulară şi cu
trei nave; turla şi clopotniţa au fost construite după anul 1878. Gardul din piatră
al bisericii, cu o înalţime de 2 m, era împodobit în zilele de sărbătoare cu
steaguri. La 1906 se menţiona faptul că lăcaşul de cult „se afla în stare bună de
funcţionare, cu doi preoţi şi trei cântăreţi"; în anul 1933 biserica este reparată şi
pictată de către preotul Papaiani. Într-un articol publicat în revista Cuvânt bun învăţătură de credinţă şi informare bisericească , V, 49 din 2007 (publicaţie
3
editată de Protoieria Tulcea), prof. Doina Lelia Postolache trece în revista
numele preoţilor şi slujitorilor bisericii greceşti, conform actelor de stare civilă
ale Primariei Sulina, dintre care îi amintim pe Gherasim Travlos, Gheorghe
Evghenides, Ioan Kyriakos etc. Istoria bisericii greceşti este strâns legată de
comunitatea elenă din Sulina, una din cele mai puternice şi înstărite din
localitate, ce a dăruit de-a lungul timpului, în semn de mulţumire şi pioşenie,
icoane şi alte obiecte valoroase, unele aflate în incinta bisericii până în prezent.
Memoria colectivă păstrează în amintire obiceiul negustorilor şi armatorilor
greci bogaţi care, ajunşi la Sulina, dăruiau bisericii importante sume de
bani şi bijuterii valoroase, dar mai ales icoane aduse din Grecia, considerate
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făcătoare

de minuni. Este cazul ic9anei Myrtidiotissa a Maicii Domnului,
în sinaxarele ortodoxe străine la data de 24 septembrie şi a cărei legendă
porneşte din secolul al XIV-lea, de pe insula grecească Kythera. Preotul paroh
Olaru Vasile, ce slujeşte în prezent la biserică, se preocupă de valorificarea
tuturor informaţiilor cu privire la istoricul lăcaşului, a edificiului în sine şi a
icoanelor din biserică, multe dintre ele donate de-a lungul timpului de familii de
greci din Sulina dar şi de alţi credincioşi sau marinari sosiţi în port. La patru
dintre aceste icoane sunt aşezate diferite obiecte, lucrate din argint, pandantive
(reprezentări de ochi, ureche, cap de copil etc.), oferite în semn de mulţumire
cinstită

sfinţilor.

Catedrala ortodoxă Sf. Ierarhi Alexandru şi Nicolae, situată pe Str. I, îşi
timpul războiului de independenţă, când, în ziua de 30
august, de Sf. Alexandru, armata română cucereşte reduta Griviţa, hotărându-se
apoi prin dorinţa Principelui Carol al României construirea în Dobrogea a unei
biserici cu hramul Sf. Alexandru pentru cinstirea eroilor neamului4. În anul 1907
preotul Ioan Gheorghiu, cu ocazia participării şi câştigării concursului de coruri
bisericeşti, prezintă ideea construirii unei catedrale ortodoxe româneşti la
Sulina, reluând dorinţa mai veche a regelui Carol de a construi un lăcaş sfânt la
izvoarele Dunării, în patria de origine a familiei regale şi unul în zona de vărsare
a Dunării în Marea Neagră. În anul 1909 Nifon Nicolescu sfinţeşte locul de
amplasare a viitoarei ctitorii, iar un an mai târziu încep lucrările de construire
după planurile arhitectului I. C. Mihăescu. În anul 1911, în timpul unei vizite a
familiei regale la Sulina ( Conservatorul Constanţei, II, nr. 8, 1O mai 1911 ),
regele Carol I îşi exprima dorinţa accelerării lucrărilor de construire a
catedrale{ Fundaţia s-a realizat pe piloţi din lemn de stejar, creuzotaţi şi bătuţi
cu soneta mecanică, lucrări la care a contribuit cu materiale şi utilaje Serviciul
Tehnic al CED. Biserica, construită din cărămidă, are formă de cruce, cu trei
cupole şi acoperiş din tablă de aramă (a fost, se pare, o donaţie a unui comerciant
grec, Gheorghe Survanos, foarte bogat dar foarte zgârcit). Declanşarea
războaielor balcanice, moartea regelui Carol I şi intrarea României în Primul
Război Mondial au cauzat întârzierea şi stoparea lucrărilor pentru ridicarea
catedralei, aceasta rămânând vreme îndelungată la stadiul de construcţie la roşu,
în ciuda eforturilor preotului paroh Calinic Gradea de reluare a lucrărilor în
perioada de după război. În anul 1932, cu ocazia vizitei la Sulina a regelui Carol
al II-lea împreună cu prinţul moştenitor Mihai, biserica primeşte o donaţie
consistentă de fonduri şi se organizează un Comitet de iniţiativă alcătuit din
înalte feţe bisericeşti şi personalităţi politice, dintre care s-a remarcat Gala
Galaction, care a susţinut cauza strângerii de fonduri pentru catedrala ortodoxă,
prin articole în presa vremii şi intervenţii adresate Casei Regale. În perioada
anilor 1933-1938 se realizează lucrări la exterior, splendide mozaicuri din piatră
află începuturile încă din

de Veneţia, implantarea medalioanelor cu figuri de sfinţi lucrate, tot în tehnica
mozaicului, de către pictorul D. Norocea din Argeş, montarea uşilor de aramă
(1937) şi sculpturi care conferă încă întregului ansamblu imaginea unei podoabe
arhitectonice în stil neoromânesc a oraşului Sulina. Declanşarea celui de-al
Doilea Război Mondial afectează grav biserica ce a suferit din cauza
bombardamentelor şi a transformării ei în depozit de materiale de construcţii.
Patriarhul Iustinian Marina vizitează Dobrogea în anul 1960 şi intervine
personal la oficialităţile statului comunist pentru acordarea de fonduri necesare
construirii sfântului lăcaş. Pictura murală este realizată între anii 1976-1981 de
către pictorul Gheorghe Răducanu, iar catapeteasma, pictată de Gheorghe
Tătărăscu a fost adusă de la mănăstirea Vladimireşti din judeţul Galaţi. Până în
anul 1982, când este sfinţită biserica în prezenţa Episcopului Antim Nica, se
remarcă activitatea preoţilor parohi Vasile Andreescu, Ene Nichifor şi Marin
Vasile.
În prezent biserica adăposteşte câteva din icoanele vechii biserici ortodoxe
precum şi icoana Sf. Nicolae, pictată în anul 1898 pe Sf. Munte Athos, uşile
diaconeşti de la Sf. Altar cu Sf. Ştefan şi Arhanghelul Mihail, aduse de la vechea
biserică, o icoană donată de soţia comandorului Jijie, toate păstrate la loc de
cinste, alături de Sf. Epitaf, o donaţie a regelui Carol I şi a reginei Elisabeta,
realizată în anul 1909, când s-a sfinţit locul viitoarei catedrale, şi tronul
arhieresc, cunoscut ca fiind unul dintre jilţurile domnitorului Al. I. Cuza.
Biserica ortodoxă de rit vechi Sf. Apostoli Petru şi Pavel a fost construită
între anii 1991-1995, în urma deciziei comunităţii creştinilor de rit vechi, din
anul 1989, de zidire a unui lăcaş sfânt, nou şi încăpător, care a înlocuit astfel
vechea biserică ortodoxă de rit vechi existentă la Sulina. Potrivit legendei, după
anul 1793 pescarii construiesc o biserică din cheresteaua pierdută de o corabie şi
adusă de valurile mării pe ţărm. În anul 1866, din contribuţia enoriaşilor şi cu
sprjinul CED, este construită o nouă biserică din cărămidă arsă şi mortar, despre
care se mai ştie că a primit şi adăpostit icoanele vechii biserici, alături de cărţi
sfinte şi alte obiecte dăruite de credincioşi6. Pentru perioada de sfârşit de secol
XIX, M. D. Ionescu menţionează două biserici lipoveneşti7, popovită şi
bespopovită, cel mai probabil case de rugăciuni care au fost refăcute de-a lungul
timpului pentru a primi credincioşii de rit vechi stabiliţi în număr tot mai mare în
Sulina, veniţi din satele învecinate.
Biserica armenească din Sulina, deşi nu se mai păstrează în prezent, este
8
amintită în 1904 de M. D. Ionescu ca fiind de fapt o casă de rugăciuni • Într-un
document din 19099, prin care se solicita Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice acordul de înfiinţare a unui azil confesional pentru copiii familiilor
armeneşti în curtea bisericii din Str. I. Brăteanu (sic!), se precizează numele
preotului bisericii armene, G. Tulbegian propus pentru funcţiile de institutor
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şi

director, apreciat ca fiind „o persoană demnă pentru o asemenea însărcinare".
cu evacuarea armenilor din Sulina după anul 1917, biserica este lăsată în
paragină, în anii '60 ai secolului XX păstrându-se în memoria cetăţenilor doar
imaginea faţadei.
Biserica romano-catolică Sf. Nicolae, situată pe Str. Mihail Kogălniceanu,
nr. 6, a fost sfinţită în anul 1863, fiind ridicată ca lăcaş de închinare pentru înalţii
funcţionari ai CED stabiliţi la Sulina după anul 1856, dar şi pentru alţi salariaţi şi
meseriaşi aparţinând acestei confesiuni, contribuţii financiare importante fiind
asigurate de comunitatea italienilor şi Comisiunea Europeană a Dunării.
Biserica a fost construită din piatră de Malta şi cărămidă şi pentru zona altarului
fiind folosită marmură de Cararra. Lăcaşul de cult este format dintr-un ansamblu
basilical cu trei nave la interior; turla, după cum se poate observa din fotografiile
de epocă, era de formă rotundă şi cu un singur clopot. A fost renovată în perioada
anilor 1930-1933, din grija preotului Raphael Haag, ocazie cu care a fost
construit gardul din fier forjat pe care se arborau steaguri în zile de sărbătoare şi
o nouă turlă, în stil italian, cu trei clopote montate (turnate în bronz în atelierele
CED). În curtea bisericii a funcţionat Şcoala catolică, subvenţionată din anul
1883 de CED şi frecventată de copii, indiferent de naţionalitate. Până în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial biserica romano-catolică de la Sulina
depindea de Parohia de la Malcoci, unde exista o importantă comunitate de
nemţi. După război, pe fondul plecării CED, se constată o scădere a numărului
enoriaşilor, parohia de la Malcoci devenind o filială a Parohiei din Tulcea.
Serviciul religios se săvârşea de preoţi veniţi din Malcoci, Greci şi Galaţi; în
prezent acesta este asigurat de preotul de la Tulcea. Dintre parohii acestei
biserici amintim pe Michael Wirwoll ( 1884-1904), Luigi di Benedetto, Raphael
10
Haag, Leopold Hohenecker •
Biserica anglicană a cunoscut o soartă asemănătoare celei armeneşti, în
sensul că nu s-a păstrat până în prezent nimic din edificiul ce fusese ridicat
odinioară pe Str. I, lângă British Seamens Institut, ca un lăcaş de cult pentru
credincioşii confesionali, despre care Ion Simionescu afirma în anul 1900 că
este „un colţ oxfordian". Biserica a fost construită din fondurile Comisiunii
Europene a Dunării şi ale Consulatului englez, iar într-un document datat 29
decembrie 1868 11 , o corespondenţă a colonelului Stokes purtată de la
Constantinopol, se menţiona inclusiv firmanul privind acordul Imperiului
Otoman de construire a unei biserici protestante în Sulina. Hramul bisericii, Sf.
Treime; apare notat într-un document din 1924 12 intitulat Tablou de Parohiile
cu hramurile bisericelor din Sulina.
Pentru comunitatea evreiască de la Sulina s-a construit o sinagoga pe Str.
a III-a, colţ cu Str. Costache Negri, ce a funcţionat până în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, când a fost puternic bombardată şi, ulterior, clădirea a
Odată

rămas

în paragină. Sinagoga este amintită în anul 1902 (Arhiva Primăriei
Sulina), când apare notat ca Epitrop al Comunităţii Mozaice din Sulina rabinul
Mosca Coplanov.
Comunitatea musulmană a avut ca lăcaş geamia Hamidia, construită pe
Str. a II-a, din subvenţii acordate în anul 1870 de CED şi ale cărei ruine încă se
mai puteau vedea în anii '60 ai secolului trecut. În harta Embouchure de So.ulina
13
din 1871 este notată geamia, dar şi biserica anglicană, cea catoliyă, biserica
ortodoxă rusească (fiind vorba de fapt despre biserica ortodoxă veche, fosta
catedrală) şi biserica ortodoxă grecească. Dintre puţinele informaţii păstrate cu
privire la existenţa acestei geamii, amintim numele a trei imami din Sulina,
respectiv Rasid Hasan ( 1880), LotifMehmet (1902) şi Sefer Izet Memet (19331937)'4.
Prezenţa

*

într-un singur oraş a atâtor confesiuni religioase, fiecăreia fiindu-i
permisă ridicarea unui lăcaş sfânt, demonstrează încă o dată caracterul
multietnic al oraşului Sulina. Pe un teritoriu relativ mic, pe un teren nu tocmai
favorabil construirii edificiilor, au avut libertatea de exprimare spirituală
credincioşii tuturor religiilor. Într-un articol din Curierul Sulinei din 3 iulie
1927, an II, nr. 67, se consemnează sărbătorirea Zilei Eroilor, ocazie cu care au
participat membrii tuturor confesiunilor, armata şi şcolile. În deschidere s-a
oficiat în localitate o slujbă religioasă de mulţumire şi sănătate pentru rege şi
întreaga dinastie şi pentru toţi eroii care trăiau. Era pentru prima dată când, la
Sulina, cu excepţia preotului bisericii catolice, se oficiau rugăciuni, laolaltă, de
către preoţii tuturor confesiunilor religioase: preotul bisericii române, preotul
bisericii elene, imamul geamiei turceşti şi cantorul sinagogei israelite; mai mult,
când a fost momentul înălţării colivei, s-au alăturat cantorul mozaic şi imamul
turc.
Din documentele păstrate în arhive şi din statisticile care au luat în
considerare aspectul confesional în ceea ce priveşte populaţia din Sulina la 1
ianuarie 1935 15, se poate evidenţia o creştere a numărului de creştini ortodocşi şi
absenţa reformaţilor şi luteranilor: din 5.600 de locuitori, 4.010 sunt ortodocşi,
1.100 ortodocşi de rit vechi, 146 romano-catolici, 90 mahomedani, 85 armeni,
64 mozaici, 1.050 alte religii. În anul 1939 16, dintr-un total de 6.721 de locuitori,
5.244 sunt ortodocşi, 1.173 sunt lipoveni-creştini de rit vechi, 153 romanocatolici, 31 de protestanţi-luterani, 79 musulmani şi 41 mozaici.
Cimitirul din Sulina, unic prin structura sa, se înscrie, alături de celelalte
monumente, pe lista argumentelor privind multietnicitatea şi multiculturalitatea
manifestate încă din secolul al XIX-iea la Sulina. El a fost organizat în a doua
jumătate a sec. XIX de către CED pentru toate confesiunile religioase, terenul
fiind acordat în mod gratuit de autorităţile locale.
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Ansamblul este organizat pe mai multe compartimente: cimitirul creştin
(protestant, romano-catolic, ortodox, ortodox de rit vechi), cimitirul musulman,
cimitirul evreiesc (în prezent devastat). Ansamblului de monumente funerare
din Sulina, aflat la aproape 2 km est de centrul oraşului , i s-a dat numele de
Cimitir Maritim, denumire folosită pentru prima dată de Jean Bart într-o
culegere de schiţe apărute în revista Pagini literare din 11 februarie 1899; de la
Bucureşti. Multe dintre monumentele funerare sunt adevărate opere de artă
sculpturală, povestind, prin diverse elemente sau simboluri, despre activitatea
sau personalitatea celui veşnic adormit. Mai mulţi funcţionari CED de rang
superior au fost înmormântaţi în această „rezervaţie istorică". Dintre aceştia
amintim: William Simpson - contramaistru şi şeful şantierului de construcţii de
la gurile Dunării (omul de încredere al lui Ch. Hartley, cel ce a condus vreme de
13 ani lucrările de construcţie la prelungirea jetelelor, la construcţia
debarcaderelor şi a farurilor de pe digurile de la Sulina, dar care a murit la 28
iulie 1870 fără a avea însă şansa participării la inaugurarea lor), Eugenius
Magnussen - inginer rezident al CED, Giovanni Matteucci - directorul Casei de
Navigaţie,Abraham Farrar - şeful Şantierului Naval.
Lecturarea epitafurilor permite o incursiune în timp şi identificarea unor
poveşti emoţionante, care, de-a lungul timpului, au devenit legende urbane.
Astfel, se evidenţiază monumentul unor tineri îndrăgostiţi care s-au înecat la
Sulina în vara anului 1868, a căror dramă aminteşte de tragedia shakesperiană a
tinerilor din Verona: tânărul ofiţer William Webster a sosit la Sulina în vizită la
tatăl său, John, şef mecanic pe una din navele CEP, fiind însoţit de logodnica sa,
Ann Margaret, venită împreună cu mama şi sora ei. După naufragiul din apele
Dunării, după cum rezultă din inscripţie, sora logodnicei a fost singura salvată.
De asemenea, în cimitirul grecesc se distinge mormântul prinţesei Ecaterina
Moruzi, nepoata voievodului Moldovei Ioan Sturdza. Legenda spune că
prinţesa, născută la Constantinopol, îl însoţise pe alesul inimii la acest capăt de
lume, că tatăl o dezmoştenise pentru această nesăbuinţă, dar, aflând de moartea
ei a plâns-o amarnic şi a înălţat monumentul existent, pentru care a tocmit paznic
să-l îngrijească şi să menţină permanent trandafiri în jurul lui.
Nu lipsesc nici poveştile despre piraţi. Astfel, despre Georghios
Kontoguris, al cărui mormânt are pe cruce un craniu ce se sprijină pe două oase
încrucişate, un simbol al pirateriei, se povesteşte că a fost cel mai periculos pirat
din zonă deşi pţaca aşezată de fratele său arată că acesta a fost un cetăţean foarte
bun 11 :

1. Lelia Postolache, Memorie şi cunoaştere locală. Însemnări pe cărţi de cult din
judeţul Tulcea , Tulcea, 201 O, p. 91 O.
2. C. Bondaretalii, Sulina monografie, vol. 2, Bucureşti, 2011 , p . 235 şi urm.
3. Lelia Postolache, Biserica „ Sf Nicolae" Sulina, în Cuvânt bun. Învăţătură de
credinţă şi informare bisericească, V, nr. 49, 2007.
4. C. Bondar et alii, op. cit. , p. 236 şi urm.
5. S. Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878-1947), voi. 1 (18781916), Constanţa, 1999, p. 513 şi urm.
6. C. Bondar et a/ii, op. cit., p. 24 7 şi urm.
7. M.D. Ionescu, Dobrogia în pragul veacului al.XX-lea, Bucureşti, 1904, p. 654.
8. Loc. cit.

9.A.N.R. - S.A.N.I.C. Bucureşti, Fond M .C.I.P., dosar nr. 1648, 1909,f. 1.
1O. C. Bondar et alii, op. cit, p. 254.
11. S. J.A.N. Galaţi, Fond CED, Delegatul Angliei, dosar nr. 8, 1858-1880, f. 131.
12. B.J.A.N. Tulcea, Fond Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul administrativ, dosar nr.
249, 1924, f. 27.
13 . Carte du Delta du Danube et plan comparatifs de l'embouchure et de quelques
section fluviales de Bras de Soulina, Leipzig, Lithografie, F.A. Brockhaus 1874
(S.J.A.N. Galaţi, Fond CED).
14. C. Bondar et a/ii, op. cit, p . 256 şi urm.
15. B .J .A.N. Tulcea, Fond Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul administrativ, dosar nr.
708, 1935, f. 10.
16. B.J.A.N. Tulcea, Fond Prefectura judeţului Tulcea, Serviciul administrativ, dosar nr.
887, 1939, f.40.
17. P. Covacef, Cimitirul viu de la Sulina, Constanţa, 2003, passim.

Cimitirul rămâne astăzi un loc uitat între ape ...
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Viaţa spirituală. Lăcaşuri de cult - Catedrala ortodoxă Sf. Ierarhi Alexandru şi Nicolae

Imagine din timpul construirii
(colecţiile ICEM Tulcea)

Aspecte din interiorul bisericii

Catedrale - vedere generală
(arhivă Liviu Simioncencu)

Sf. Epitaf
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Viaţa spirituală. Lăcaşuri

de cult - Biserica ortodoxă (fosta catedrală)

(colecţiile

Biserica ortodoxă românească - fosta catedrală
(colecţiile BAR Bucureşti)

ICEM Tulcea)

Ceremonia ţinută la moartea Regelui Ferdinand, 21 iulie 1927
(SJAN Galaţi, fond CED)
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noii biserici

4. Scoli
si
,
, azile confesionale
Prezenţa
oraşului.

pregătirii

Comisiei Europene a Dunării a determinat şi înflorirea culturală a
Etniile şi-au creat şcoli pe lângă locaşurile lor de cult, în vederea
copiilor în limba maternă şi a cunoaşterii obiceiurilor şi tradiţiilor

specifice.
În baza documentelor de arhivă şi a periodicelor timpului a fost reconstituit
mozaicul de şcoli de stat şi particulare, inclusiv azilele confesionale, care au
funcţionat la Sulina, oraş multicultural, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi în
prima jumătate a secolului XX. În cadrul şcolilor de stat s-a inclus activitatea
primei şcoli secundare din Sulina, Gimnaziul Casei Naţionale, ulterior
Gimnaziul „Marele Voievod Mihai", în care învăţau copii de naţionalităţi
diferite după absolvirea cursurilor primare, de stat sau particulare. De asemenea,
şcolile de meserii întregesc acest tablou al învăţământului sulinean, caracteristic
unui oraş cosmopolit.
Tot din documente reiese faptul că permanent CED a fumizat, în bani şi
natură, contribuţii pentru şcoli şi biserici. Slăbită financiar după criza
economică, Comisia Europeană a Dunării acorda mai mult subvenţii în natură,
precum oferea cărbuni cu titlu gratuit pentru încălzirea localurilor de şcoală.
ŞCOLI

DE STAT

I. ÎNV ĂTĂMÂNTULPRESCOLAR
Grădiniţ~le apar în docum~ntele epocii cu denumirea de „grădini" sau
„şcoli froebeliene" (de la numele germanului Friedrich Froebel, care le-a
creat). Din 1906 s-a deschis o grădiniţă, sub patronajul statului, iar în 1909
existau două grădiniţe în Sulina: Grădina de copii nr. 1 „Spiru Haret" şi Grădina
1
de copii nr. 2 • În anul 1930, Grădina „Spiru Haret" era întreţinută de un comitet
şcolar ce aduna suma necesară funcţionării de la părinţii copiilor. Instituţia era
frecventată de copii de diferite naţionalităţi ai funcţionarilor, meseriaşilor şi ai
2
muncitorilor CED, având vârste cuprinse între 4 şi 7 ani •
II. ÎNVĂŢĂMÂNTULPRIMAR
Şcoala primară de băieţi Sulina
După anul 1878 a funcţionat o şcoală primară mixtă la Sulina, cu predare în
limba română. Se separă pe la 1890, an în care documentele de arhivă ne
prezintă separat şcolile, de băieţi şi de fete.
Între 1882-1905 şcoala a funcţionat într-un local cu două etaje, situat pe

Strada a II-a, pe locul viran aflat în spatele cinematografului de mai târziu ( astăzi
se mai pot vedea părţi din scara de la intrare). Construcţia „ş colii de ambe sexe"
a fost terminată în anul 1882. Primări a Sulina, pentru a achita antreprenorului
costurile construirii acestei clădiri (53.000 lei), a solicitat un împrumut la Casa
de Depuneri şi Consemnaţiuni3. Parterul era rezervat băieţilor, iar etajul fetelor.
În anul şcolar 1903-1904 prefectul Luca Ionescu, în darea de seamă din 1904,
precizează că la Sulina erau două şcoli cu clase complete, cu local propriu, cu
predare în limba română: una de băieţi cu trei institutori şi una de fete cu două
4
institutoare •
Acest local devenind neîncăpător, între 1905- 1907 s-a construit o nouă
şcoală pentru băieţi , pe strada a !V-a, cu patru săli de clasă, cancelarie şi un
spaţiu pentru îngrijitoarea şcolii. In timpul Primului Război Mondial cursurile
s-au întrerupt o perioadă, în şcoală organizându-se un spital pentru armata rusă.
Din lipsă de învăţători, plecaţi pe front, elevii au fost aduşi în şcoala de fete, pe
5
strada a II-a • Clădirea şcolii primare de băieţi a fost puternic avariată de
bombardamentele din 1941 , dar se păstrează şi astăzi.
Şcoala primară de fete Sulina
Cele mai timpurii documente cu privire la Şcoala primară de fete din Sulina
le avem din anul 1893. Cadrele didactice pentru clasele I-IV din anul şcolar
1892-1893 erau: directoare Ariclia Christescu, iar învăţătoare Elena Niculescu,
6
Ecaterina Novleanu şi Cornelia Dimitriadis • Într-un memoriu al situaţiei
şcolare pe anii amintiţi, directoarea Ariclia Christescu subliniază că în Sulina
„copiii sunt de diferite naţionalităţi şi partea cea mai mare, trecuţi prin şcolile
particulare, care sunt foarte numeroase în această comună şi nedisciplinate". De
asemenea, îşi exprimă indignarea că elevele şcolii de fete sunt obligate să înveţe
italiana şi greaca, ca limbi străine, ceea ce le punea în dificultate 7.
Şcoala de fete a rămas în clădirea de pe strada a II-a, sub direcţia învăţătoarei
Emma Jijie mai târziu, pe care o întâlnim până în anul 1920-1921. Aceasta a
condus şi şcoala de băieţi în timpul Primului Război Mondial 8.
În anul I 928, directoarea Ortensia Averescu înaintează organelor în drept
lista amenzilor pentru părinţii care nu ş i-au trimis copiii la şcoală de la 1-15
octombrie 192s9.
Scoala primară mixtă ( de pe malul stâng)
În anul 1928 s-a înfiinţat şi funcţiona în cartierul de nord al Sulinei Prospect (pe malul stâng al Dunării) o şcoală primară mixtă, în care urmau
cursurile copiii muncitorilor Comisiei Europene a Dunării 10 . Potrivit unui raport
al căpitanului portului Sulina, întocmit la 13 noiembrie 1934, această şcoală
avea două clase cu un număr de 102 elevi , o cancelarie şi apartamentul
directorului 11•
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III. GIMNAZIUL„MARELE VOIEVOD MIHAI" SULINA(l921-1938)
Înfiinţat în septembrie 1921 sub numele de „Gimnaziul Mixt al Casei
Naţionale Sulina", din iniţiativa locuitorilor oraşului, prima şcoală secundară
românească se transformă treptat în şcoală numai pentru băieţi. Începând cu
anul 1926 se va numi Gimnaziul „Principele Mihai", până în 1930, când îşi ia
12
denumirea de Gimnaziul „Marele Voievod Mihai" •
Gimnaziul a funcţionat la început sub auspiciile Casei Naţionale, filiala
Sulina, începându-şi activitatea la 26 septembrie 1921. Ministerul Instrucţiunii
şi Cultelor a aprobat înfiinţarea Gimnaziului abia la I 7 octombrie 1921 , prin
adresa nr. 103543. Deşi considerat şcoală de stat, gimnaziul nu putea intra în
bugetul Ministerului Instrucţiunii la sfârşit de an financiar. De aceea, corpul
profesoral a funcţionat onorific până la I aprilie 1923, când instituţia a trecut în
bugetul statului. Primele cadre didactice au fost iniţiatorii înfiinţării gimnaziului
în frunte cu directorul V. V. Stănescu, căruia i-a urmat în anul şcolar 1922 - 1923
13
V. Baroni, apoi G. M. Cotlaru •
În toamna anului 1921 cursurile se deschid, cu două clase, în vechiul local al
şcolii primare de băieţi, de pe strada Elisabeta Doamna, colţ cu strada Mihail
Kogălniceanu, unde mai funcţionau Grădina de copii „Spiru Haret" şi Şcoala
4
primară urbană de fete 1 • Pentru acest spaţiu preşedintele Casei Naţionale a cerut
15
aprobare Ministerului Instrucţiunii •
La sfârşitul anului şcolar 1923-1924 situaţia elevilor din clasa a II-a liceu se
6
prezenta astfel: 19 înscrişi, din care 14 promovaţi, 4 corigenţi şi unul eliminat1 •
Din Raportul de activitate nr. 118 din 6 octombrie 1925 a directorului Gr.
Cotlaru pe luna septembrie I 925 , către Inspectorat, extragem: începând cu anul
şcolar 1925-1926 se înfiinţează clasa I extrabugetară de fete; se dorea ca treptat
gimnaziul mixt să devină şcoală numai pentru băieţi şi separat să înfiinţeze o
şcoală secundară de fete . Astfel, s-au înscris 85 elevi în clasele I separate, de
băieţi şi de fete, şi în clasele II-IV mixte; înscrierile în clasele I s-au făcut fară
examen de admitere. Totodată, din document aflăm şi caracterul etnic al celor
85 de elevi înscrişi: 51 români, 13 greci, 8 iugoslavi, 5 evrei, 2 bulgari, 2 turci, un
italian, un albanez, un armean şi un polonez. În acelaşi document se vorbeşte
despre vechiul şi noul local al Gimnaziului. La 26 septembrie 1925 au început
cursurile în vechiul local, de pe strada Elisabeta Doamna, ,,în care nefiind decât
3 săli de clasă, 3 clase fac cursuri dimineaţa de la 8-13 şi 2 clase după-amiaza de
la 13-18" 17 •
În 1925 s-a co"nstitui un comitet pentru construirea unui nou local. Din
rubrica „Informaţiuni" a revistei Delta, nr. 3/1 ianuarie 1925 aflăm cum
Comitetul de construcţie al Gimnaziului „Casa Naţională" a fost autorizat să
lanseze 100 liste de subscripţie şi SO.OOO bilete a 5 lei biletul, în scopul de a
strânge fondurile necesare construirii noului local. În aceeaşi rubrică citim:

„Începând de la 2 ianuarie 1925, biblioteca Gimnaziului „Casa Naţională" este
deschisă pentru toţi locuitorii Sulinei, în toate zilele, de la ora 5½ - 6½ p.m."
Biblioteca gimnaziului funcţiona în clădirea de pe strada a II-a, fiind practic
singura bibliotecă deschisă din oraş , în acea perioadă. Amintim că Biblioteca
Casei Naţionale era închisă din 1924.
În ceea ce priveşte strângerea de fonduri , au făcut donaţii: N.Gh. Kyriakydes,
armator din Brăila, 50.000 lei; Sindicatul muncitorilor din portul Sulina,
100.000 lei; Primăria oraşului Sulina, 50.000 lei; Compania de export
Continentala din Sulina, I .OOO lei; G.B. Popescu, senator de Tulcea, 2.000 lei.
De asemenea, s-au strâns de la diferite persoane pe lista de subscripţie
încredinţată prefectului de Brăila 5.000 lei; lista de subscripţie încredinţată
d-lui Achyl Polemy din Brăila 2.380 lei; lista de subscripţie încredinţată
d-lui Şerbănescu, şeful vămii Brăila, 592 lei etc. Tuturor li s-au adus mulţumiri
18
prin intermediul presei •
Din articolul „Punerea pietrei fundamentale a gimnaziului din Sulina",
semnat de preşedintele Comitetului şcolar N. Crăciunescu în revista Delta,
aflăm că cea dintâi piatră a temeliei s-a pus la 20 mai 1925 de către Constantin
Conţescu, ministru delegat al României în C.E.D. , într-un cadru solemn. Terenul
pentru noua construcţie a fost donat de către Primărie, în apropierea noii
catedrale de pe strada I, iar clădirea s-a ridicat după planurile arhitectului
C. Hârjeu, din fondurile Ministerului Instrucţiunii Publice şi din numeroasele
9
donaţii la care am făcut referire 1 •
Comisia Europeană a Dunării a donat în total pentru noua şcoală 20.000 de
franci francezi, adică cca. 200.000 de lei2°.
Noua clădire s-a dat în folosinţă la 15 noiembrie 1925, însă inaugurarea s-a
făcut în septembrie 1926. Localul avea săli de clasă, laborator, bibliotecă, sală de
gimnastică, cancelarii, locuinţe şi dependinţe, în total 17 încăperi. Pe temelia
acestei clădiri s-a construit în 1959 un nou local de şcoală, în care a funcţionat şi
primulliceuînfiinţatîn 1961 laSulina.
Presa vremii surprinde balul şcolii din anul 1927, care s-a organizat în
„vastele saloane ale impunătoarei clădiri a gimnaziului, ce au fost frumos
decorate şi iluminate". S-a servit un bufet asortat cu tot felul de bunătăţi , invitaţii
fiind miraţi de preţurile modeste plătite în schimbul unei „mese copioase". Un
moment important a fost alegerea reginei balului, între participante dându-se o
luptă dârză. La reuşita evenimentului a contribuit întreg corpul didactic al
21
gimnaziului în frunte cu directorul Demetrian •
Începând cu anul 1930, criza economică lasă urme asupra evoluţiei fireşti a
şcolii . Astfel, în cererea adresată de către preşedintele Comitetului Gimnaziului
„Principele Mihai", din 4 octombrie 1930, ministrului C. Conţescu se sublinia
că, datorită crizei „ce apasă asupra părinţilor copiilor", nu se puteau fixa taxe
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mari de frecvenţă, pentru a nu face din taxele şcolare „o barieră pentru cei lipsiţi
de mijloace", urmărindu-se susţinerea celor nevoiaşi prin acordarea de burse şi
ajutor material - manuale, haine etc. Sursele de venit ale instituţiei erau reduse,
ministerul acordând o cotă minimă pentru întreţinerea gimnaziului, astfel că
2
sperantele se legau de sprijinul CED-ului, fie în natură, fie în bani2 •
În a'nul 193 8 Gimnaziul „Marele Voievod Mihai" se desfiinţează.
ŞCOLI PARTICULARE
de băieţi Sulina
Şcolile elene au fost înfiinţate în 1888 (conform inscripţiei de pe clădire) şi
funcţionau în curtea bisericii greceşti, pe strada Sf. Nicolae nr. 2. Prin
contribuţia comunităţii şi cu sprijinul C.E.D.-ului, încă din anul 1869 a început
construcţia unui local de şcoală cu două nivele, alături de biserica greacă.
Docum'entele ne arată că numărul de elevi ce puteau fi primiţi în şcoală, potrivit
23
dimensiunii sălilor de clasă, era de 157 copii •
Şcoala greacă de băieţi este închisă în anul 1905, iar cereri de redeschidere
s-au făcut din 1909. Prin documentulemis în anul 1910 de „Epitropia Şcoalei
Primare de Băieţi" se cere autorizaţia de redeschidere, localul şcolii întrunind
condiţiile de igienă şi conformându-se prevederilor regulamentului şcolilor
. Iare 24 .
part1cu
Astfel, în anul 1911 se redeschide Şcoala greacă de băieţi , cu două cursuri:
unul de limba elenă şi unul de limba română. Până la terminarea anului şcolar
1911-1912 se preda numai în trei clase, deoarece din cauza întreruperii
funcţionării şcolii timp îndelungat nu existau elevi pentru a forma a patra clasă.
Cursul limbii române urma programa statului pentru şcoli private, iar cursul
limbii elene urma programa proprie aprobată de minister. Limba română era
predată de preotul Gheorghiu Ion, care funcţiona la Şcoala Primară de Băieţi a
Statului din Sulina. Cursul de limba elenă era predat de trei profesori: Bochis
Panajotis (preda limba elenă, cântul, gimnastica, caligrafia, exerciţii intuitive şi
istoria), Nacos Petre ( exerciţii intuitive, aritmetica, limba elenă, istoria,
25
geografia, desenul) şi arhimandritul Gulides Hrisanth religia •
Pedepsele aplicabile elevilor erau următoarele: 1. Povăţuirea în particular;
2. Dojenirea în particular; 3. Mustrarea în clasă; 4. Şederea în picioare în timpul
orelor; 5. ,,Arestul" în timpul recreaţiilor, cu impunere de studiu sau de scris;
6. ,,Arestul în camera osebită"; 7. Oprirea în şcoală; 8. Mustrarea mai severă în
prezenţa părinţilor sau tutorelui; 9. Depărtarea pentru o săptămână;
1O. Izgonirea cu totul din şcoală •
Pentru anul şcolar 1911-1912 este propus de Comunitatea elenă şi acceptat
de către minister ca director al şcolii greceşti, dl. Ion Tzakiris, absolvent al Şcolii
normale din Atena, iar pentru predarea limbii române apare Alexandru
27
Topârceanu • Prin documentul nr. 62 din 30 iulie 1912, comunitatea elenă cere
Şcoala primară greacă

26

autorizaţie_pentru ridicarea unui nou !oc~l de şcoală, ce ave_
a să fie construit pe

locul şcoln de fete , care se afla alatun de şcoala de băieţi, şi urma să fie
8

dărâmată2 •

Cererea din partea Comunităţii elene din Sulina nr. 24226 din 27 septembrie
1937, către Inspectoratul Şcolar Regional, solicita acordarea autorizatiei de
funcţionare ca învăţătoare la Şcoala Elenă d-rei Ricov Anastasia. Mat~ria de
predare era limba română la clasele a III-a şi a IV-a.
Se menţiona că d-ra Ricov nu avea catedră la stat, putând preda conform
programului şcolii . Documentul cuprindea şi alte infonnaţii cu privire la Şcoala
Elenă: director la 1937 era Anton M. Mistakide; programa proprie de studii;
55 elevi înscrişi pentru noul an şcolar, toţi de naţionalitate elenă; nr. posturilorpatru învăţători împreună cu învăţătoarea de limba română; tabloul personalului
fusese înaintat Legaţiei Elene din Bucureşti, pentru a fi înaintat Ministerului
Educaţiei Naţionale •
29

Şcoala
•

a funcţionat până în 1939, când o mare parte din populatia elenă s-a

30

'

repatriat .

Şcoala catolică primară de băieţi Sulina
Din anul 1898, în Sulina, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 3, avea
autorizaţie de funcţionare un Azil confesional catolic pentru un număr de 68 de
elevi, cu limba de predare româna şi programa statului. Director şi singurul
institutor recunoscut al şcolii era preotul Luigi de Benedetto3 1• Despre acesta,
într-un proces-verbal de inspecţie din anul 1906, se menţiona că preda „limba
română cu un succes destul de frumos. Copiii citesc bine şi observă punctuaţia şi
intonaţia, iar pronunţia e aproape corect românească, deşi copiii sunt în
unanimitate de nationalitate străină" •
În anul 1909, În urma vizitei la azilul confesional a inspectorului şcolar se
consemna că şcoala avea patru clase primare mixte, într-o singură sală. Deşi
potrivit autorizaţiei „limba de propunere" trebuia să fie româna şi programa
statului, în practică, cursul se făcea în limba italiană, după o programă proprie.
Denumirea de azil era considerată nepotrivită, modul de organizare fiind cel al
unei şcoli primare.
Din anul şcolar 1910-1911 instituţia apare în documente cu numele de
Şcoala catolică primară de băieţi, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 2, cu patru
clase într-un singur local, în care se puteau înscrie maximum 59 de elevi „străini
nesupuşi legii obligativităţii" • Personalul didactic al şcolii era format din Ioan
Pasco, paroh director şi institutor de limbă italiană, germană şi franceză, iar
Alexandru Topârceanu institutor de limba română3 • Totodată, conducătorul
instituţiei a solicitat Ministerului Instrucţiunii Publice, la cererea părinţilor
elevilor de naţionalitate greacă care frecventau şcoala, să-l autorizeze pe Bochis
Panajotis, institutor de limba greacă, să predea, ca obiect facultativ, limba greacă
35
la această şcoală, în orele libere •
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În anul şcolar 1915-1916, la Şcoala catolică cu programă proprie, cu limba
de propunere, erau înscrişi 25 de elevi de diverse naţionalităţi:
slavonă (12), elenă (7), croată (1 ), italiană (l ), germană (2), israelită (1 ), bulgară
(1) şi de religie ortodoxă sau catolică3 •
•
Şcoala întocmea un orar general şi unul pentru limba română ce erau ·
înaintate Ministerului Instrucţiunii Publice pentru aprobare. În orarul pentru
limba română apăreau ca materii: scrierea, copiere după carte, citirea şi intuiţia,
citirea supravegheată, citirea şi memorizarea, rezumat scris, geografia, scrierea
din memo~ie, prepararea memorizării, gramatica, exerciţii de compunere,
istoria ş.a. In orarul general se regăseau, pe lângă materiile conţinute în orarul
pentru limba română: citirea italiană, gramatica italiană, limba germană, limba
37
franceză, aritmetica •
În anul 1932 este menţionat numele de Şcoala Italiană, şcoală privată
38
subvenţionată de guvernul Italiei, accesibilă tuturor printr-o taxă modestă •
Cursurile şcolii, foarte apreciată în epocă, au durat până pe la 1935.
Şcoala primară italiană „Luigi Rizzo"
Un document de la 193 7 atestă existenta acestei şcoli la Sulina. Astfel,
înştiinţarea din 9 februarie 1937 a Direcţi~nii Învăţământului Particular şi
Confesional Bucureşti, către Legaţiunea Regală Italiană Bucureşti, face
cunoscută aprobarea deschiderii unei şcoli primare particulare cu numele "Luigi
Rizzo" în oraşul Sulina, însă numai pentru copiii de cetăţenie italiană39, spre
deosebire de şcoala catolică anterioară.
·
Şcoala primară franceză externă de fete „Emma Con tel"
In anul 1909, pe strada Elisabeta Doamna nr. 13, funcţiona Şcoala primară
franceză externă de fete, sub conducerea directoarei Emma Conte!, ce avea
autorizaţie de funcţionare încă din 1900. Prima locaţie a instituţiei a fost pe
40
strada Cazărmii nr. 3 •
În anul 1910-1911 şcoala avea 37 eleve de naţionalităţi diferite, înscrise în
patru clase, şi o programă proprie, pe lângă programa statului. Emma Contel
preda în limba franceză; iar institutoarea Elena Arjoca din Sulina era autorizată
pentru predarea în limba română4'.
În anul şcolar 1915-1916 erau înscrise 29 de eleve de naţionalitate: rusă (1 ),
israelită (5), greacă (11), franceză (3), austriacă (8), bulgară (1), iar în lista
personalului didactic figura Emma Conte) ca director şi profesor al şcolii ce
preda toate materiile, cu excepţia celor de limba română care erau predate de
Elena Arjoca. Programa ·cuprindea ore în limba română: istoria şi geografia
României, scris, citit, compunere, intuiţie, şi în limba franceză: gramatica,
istoria, citirea, exerciţii de scriere, lectură, intuiţie, ştiinţe naturale, gimnastica,
lucru manual, desen, compunere, caligrafie, religie, aritmetică, geografie,
2
vocabular4 •
italiană ca limbă

6

După

1916 şcoala nu mai apare în documentele de arhivă.
„Marie Jeffrey"
In anul 1911, Ministerul Instrucţiunii aproba doamnei Marie Jeffrey să
utilizeze localul din strada I. C. Brătianu ca Şcoală primară mixtă de tip urban,
şcoală care potrivit solicitantei era „necesară populaţiei poliglote din oraşul
43
Sulina" •
Localul şcolii era o clădire nouă, făcută din zid de cărămidă, cu o sală mare de
clasă „destul de spaţioasă şi luminoasă şi destul de satisfăcătoare din punctul de
44
vedere al cerinţelor igienei şcolare", ce putea să primească până'la 42 de copii •
Personalul didactic era compus din Marie Jeffrey pentru toate obiectele de
învăţamânt predate în limba franceză, engleză şi pian şi din institutoarea Elena
Bellici, pentru obiectele de învăţământ predate în limba română. Programa
cuprindea materii în limba română după programa statului şi o programă proprie
în limba franceză şi engleză - scris, citit şi gramatică, exerciţii de memorie,
compoziţie, ştiinţe naturale, exerciţii intuitive, aritmetica, geografia, istoria,
5
lucru de mână, cântul şi caligrafia4 •
Şcoala a funcţionat până pe la 1915.
Şcoala evanghelică (luterană) din Sulina ,
Despre existenţa acestei şcoli nu sunt informaţii certe, dar amintim Adresa
nr. 708/3 iulie 1940 a Serviciului Administraţiei de Stat, Ţinutul Dunărea de Jos
către Primăria oraşului Sulina. Din acest document reiese faptul că Şcoala
evanghelică din Sulina, cu predare în limba germană, se afla sub jurisdicţia
Consistoriului Regnicolar Evanghelic C. A. Sibiu, care a obţinut aprobarea
arborării steagurilor tradiţionale albastru-roşu, pe lângă drapelele statului,
numai la cele 11 serbări şcolare ale şcolilor evanghelice. Serbările şi datele
6
aferente sunt specificate în document4 .
Şcoala primară particulară mixtă

AZILE CONFESIONALE (1908-1915)
Azilul Confesional Mahomedan
În 26 februarie 1908 a obţinut autorizaţia de funcţionare, pe strada Elisabeta
nr. 25, Azilul Confesional Mahomedan, condus de Izet T. Caia, absolvent al
Seminarului Musulman din Medgidia. Din cererea autorizaţiei de funcţionare pe
anul şcolar 1912-1913 aflăm că Izet T. Caia nu avea ajutoare şi preda „primele
47
elemente de limbă şi religie musulmană - citirea şi Coranul" • În perioada 19111915 erau înscrişi 14 elevi, fete şi băieţi, într-o singură clasă, care studiau:
Coranul, scrierea, limba turcă, conversaţia românească, aritmetica, caligrafia,
,
,
•
• •
•
·48
cantece romaneşti, c1tJre,Jocun .
Azilul Confesional Mozaic
Azilul Confesional Mozaic al oraşului Sulina avea autorizaţie de funcţionare
din anul 1909, primul său conducător fiind Zeilig Meilman, concediat în 1911
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(după ce părăseşte Sulina), în locul său preşedintele comunităţii israelite
9
solicitând Ministerului să fie numit Fraim Iosif • Acesta a fost aprobat ca
învăţător al azilului în acelaşi an. În anul şcolar 1911-1912 instituţia avea înscrişi
28 de copii, din care 22 mergeau la şcoala primară şi veneau numai în orele
libere, trei mergeau la şcoala froebeliană, iar trei frecventau curent cursurile 50 .
Azilul autorizat funcţiona în strada I.C. Brătianu, în sinagoga israelită.
Azilul ConfesionalArmean
Pentru copiii comunităţii armene din Sulina a funcţionat pe strada Ioan Ghica
nr. 12, într-un local din curtea bisericii armene, un azil confesional. Acesta s-a
deschis în anul 191 O, ca urmare a solicitării din anul 1909 a membrilor
comunităţii către Ministerul Instrucţiei Publice. Conducător al azilului este
autorizat preotul ·bisericii armene G. Tulbegian, ,,o persoană demnă pentru o
asemenea însărcinare". La această şcoală unele materii se predau în limba
română, altele în limba armeană; aritmetica, memorizarea, religia, intuiţia,
gimnastica, conversaţia românească erau unele dintre materii5'.
La şcoală nu se primeau copii mai mici de cinci ani şi nici mai mari de şapte
ani, vârsta la care erau obligaţi de lege să urmeze şcoala publică a statului român.
Deşi localul este încuviinţat pentru 12 copii, în anul şcolar 1910-1911 s-au
52
înscris I Ocopii, 5 băieţi şi 5 fete • În anul şcolar 1911-1912 erau trecuţi în foaia
matricolă 9 copii, toţi de naţionalitate armeană, care studiau: scrisul, cititul,
aritmetica, memorizarea, intuiţia, religia, cântul 53 •
Instituţia s-a închis în anul 1915, când preotul G. Tulbegian a demisionat de
la conducere şi s-a mutat la biserica armeană din Brăila •
54

ŞCOLI DE MESERII
„DanteAlighieri"
La sfârşitul secolului al XIX-iea exista la Sulina Societatea Italiană „Dante
Alighieri", al cărei preşedinte era la 1910 dl. Giulio Maritone. Conform
documentelor din acest an, Ministerul aprobă deschiderea unui curs de limba şi
literatura italiană pentru adulţi, în localul Societăţii „Dante Alighieri". La aces_t
curs puteau participa şi copiii „cu condiţiunea ca copiii de supuşi români să nu
frecventeze cu'rsul decât în orele în afară de orele de clasă". Evident, se cerea
55
spre cercetare programa analitică a cursului şi lista profesorilor •
Treptat această instituţie se transformă în şcoală profesională, urmărind
pregătirea fetelor pentru viaţa de familie şi societate, având cursuri de
gospodărie, croitorie, broderie, bune maniere etc. Şcoala a funcţionat până în
56
anul 1939 .
Şcoala de Industrie Casnică
Şcoala de Industrie Casnică s-a înfiinţat la scurt timp după apariţia Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, filiala Sulina, în iunie 1927. De altfel,
Şcoala italiană

un atelier de ţesătorie şi o şcoală pentru formarea bunelor gospodine apăreau
drept scopuri ale acestei societăţi •
Directoarea şcolii a fost Lucreţia Herter, soţia lt.-com. Reignault Herter,
preşedinta societăţii totodată. La Şcoala de industrie casnică, patronată de
Societatea Ortodoxă a Femeilor Române, elevele învăţau meserii casnice,
precum croitorie, broderie, pictură, ţesătorie, iar predarea se făcea în limbile
română si franceză5 •
În zi~a de 17 mai 1928 ministrul C. Conţescu, reprezentantul României în
C.E.D., şi soţia sa au vizitat şcoala de ţesătorie a Societăţii Ortodoxe a Femeilor
Române din localitate, interesându-se de mersul şcolii. Impresionată de
rezultate, în scurtul timp cât a funcţionat, cât şi de munca stăruitoare a
Comitetului, d-na Conţescu a acceptat preşedinţia de onoare a şcolii, iar
ministrul a comandat mai multe covoare promiţând tot sprijinul pentru
9
prosperitatea atelierului 5 •
După anul 1930 şcoala a primit subvenţii în natură din partea Comisiei
Europene a Dunării. Şcoala de Industrie casnică apare menţionată într-un raport
al căpitanului portului Sulina, la 1934, drept şcoală „jumătate publică,jumătate
privată", cu două clase şi 48 de eleve 6°.
Instituţia a funcţionat până în anul 1941 , în clădirea Şcolii primare de fete din
strada Elisabeta Doamna.
Şcoala de Muzică
Conform documentelor, încă din anul 1891 Primăria a solicitat şi a obţinut
. apr:obarea Ministerului Instrucţiunii Publice pentru înfiinţarea unei şcoli de
61
muzică instrumentală la Sulina •
În anul 1927 Muzica „Casei Naţionale" comunica că din 15 octombrie,
Şcoala de muzică va funcţiona regulat în fiecare zi de lucru. Părinţii care doreau
să-şi înscrie copiii pentru a învăţa muzică erau invitaţi la Casa Naţională.
Cursurile erau gratuite, iar selecţia instrumentelor pentru fiecare elev era
62
făcută în funcţie de aptitudini. Şcoala urma să aibă 5 profesori •
Scoala de mecanici
"In iulie 1926 Comitetul Casei Naţionale hotăra în principiu înfiinţarea, în
anul respectiv, a Şcolii de mecanici pentru marină cu sprijinul Inspectoratului
3
General al Marinei şi al Camerelor de Industrie din Galaţi şi Brăila6 •
57
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în care a funcţionat Şcoala primară de băieţi ,
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Crâmpeie de istorie
Reprezentanţii

trecută şi prezentă

la Sulina

diferitelor comunităţi etnice, care au trăit şi continuă să
mai păstrează sentimentul apartenenţei la o societate urbană
multietnică ce s-a dezvoltat încă de la jumătatea secolului al XIX-iea datorită
prezenţei Comisiunii Europene a Dunării, dar care a cunoscut şi declinul cauzat
de plecarea acesteia.
Într-un mod plăcut şi aproape deloc surprinzător, la fel ca în secolul trecut,
descoperim la Sulina o puternică şi activă comunitate elenă care luptă pentru
păstrarea memoriei unui oraş cu o istorie aparte, aşa cum puţine alte oraşe se pot
lăuda. Dacă în perioada secolelor al XIX-iea şi al XX-iea se putea vorbi la Sulina
despre existenţa unei comunităţi a grecilor foarte bogată, cu mari resurse
financiare obţinute din activităţile comerciale caracteristice lor, în secolul al
XXI-lea comunitatea elenă de la Sulina prezintă şi valorifică cu multă mândrie
crâmpeie din istoria trecută a oraşului, amintind tuturor de vremurile în care la
Sulina se vorbea limba greacă.
Familia Dracopulos, originară din Itaca (Grecia), s-a stabilit la Sulina la
sfârşitul secolului al XIX-iea, ocupându-se de comerţul cu grâne. Dracopulos
Nicola - fiul lui Dracopulos Gherasimos şi al Canelei - s-a născut la Sulina în
anul 1912 şi a urmat cursurile liceului bilingv româno-grec din Galaţi, unde se
studia cu profesori veniţi din Grecia, apoi Şcoala patiiculară dentară din Brăila,
patronată de fam. Negroponte (?), devenind tehnician dentar. S-a căsătorit cu
Caliopi, o grecoaică din fam. Zanfiropol, de asemenea greci stabiliţi în Sulina la
sfârşitul secolului al XIX-iea. Fiica acestora, Gheorghe Dracopulo Ecaterina,
născută şi căsătorită în Sulina, a păstrat numele de familie al tatălui şi, prin
desfăşurarea de activităţi specifice Asociaţiei Comunităţii Elene din Sulina,
alături de reprezentanţii altor familii de greci sulineni, păstrează amintirea a ceea
ce a fost comunitatea elenă în Sulina secolelor XIX-XX. De altfel, în amintirile
celor de azi sunt încă vii atât activităţile culturale desfăşurate de membrii
Comunităţii elene înainte şi după cel de-al Doilea Război Mondial, cât şi o serie
de edificii precum Cinematograful Comunităţii Elene (Leshi) locul unde se
desfăşurau spectacole, serate, filme artistice şi documentare, baluri, locul
perfect de întâlnire şi relaxare, nu doar al grecilor, ci şi al întregii comunităţi. La
fel sunt şi cârciuma lui Marulis, cofetăriile lui Vlahos şi Vasiliadi; cofetăria
Apesos, situată pe Str. I, în fosta incintă a Bibliotecii Orăşeneşti Sulina, era
apreciată ca fiind cea mai luxoasă, servirea făcându-se „cu tacâmuri de argint".
Ca mărturie a relaţiilor strânse între membrii comunităţilor greceşti din
Sulina, Galaţi, Brăila dar şi Grecia, familia Dracopulo a păstrat în biblioteca
personală un număr mare de cărţi de secol XIX, scrise şi tipărite în limba greacă,
trăiască

în

oraş,

pe care se păstrează ştampilele bibliotecilor personale ale familiilor deţinătoare:
IosifAmbotis, M Haidusis, Zafiris K. Zafiropulos- cismar-Sulina, Stamati N
Haidusis - Sulina, S. Papadopulo, primite în dar de la familiile repatriate.
Dracopulo Nicola a refuzat să plece, mama acestuia fiind bolnavă, şi a predat
paşaportul grecesc, primind ulterior cetăţenie română. Fiica, Ecaterina
Gheorghe Dracopulo, a păstrat fotografii, documente şi diverse alte obiecte
casmce.
Din cadrul comunităţii elene amintim şi familia Neranzi, ai cărei urmaşi
sunt încă locuitori ai Sulinei. Familia se stabileşte în Sulina în anul 1894, odată
cu sosirea lui Neranzi Nicolae împreună cu copiii, între care Neranzi Andreas,
născut la Brăila, oraşul în care familia îşi desfăşura activitatea comercială. De-a
lungul timpului a avut deschise în Sulina o cafenea (situată în spatele
cinematografului), o brutărie, o prăvălie, o tutungerie, o cofetărie, până când
falimentează ca urmare a fugii asociatului cu banii . NeranziAndrei (Andreas) se
angajează apoi ca paznic la farul Sulina. A fost căsătorit cu Zamilco Olga, din
familie de români. Fiul acestora, Neranzi Anastase, s-a căsătorit cu Maria
Nicolau, fiica lui Nicolau Iacob şi Paraschiva, familie de români din Sulina. Sora
lui NeranziAnastase,Angelica, a fost căsătorită cu PapadopolAndreas.
Familia Nazos ajunge la Sulina tot ca urmare a activităţilor comerciale
desfăşurate în România, însă se stabileşte definitiv aici doar Maria Nazos,
născută la Sulina, fiica lui Iani Nazos şi a Ecaterinei. MariaNazos s-a căsătorit în
anul 1925 cu Alexandru Gozar, un meşter tâmplar maghiar, angajat al
Comisiunii Europene a Dunării, născut în anul 1892 în judeţul Sălaj, şi au avut o
fiică, Ecaterina. Amintirile nepotului Mariei Nazos, Geambaşu Andrei, rămân
strâns legate de figura bunicii de la care a învăţat limba greacă şi ale cărei poveşti
despre Sulina păreau desprinse „din basme".
Dintre membrii comunităţii armene prezente la Sulina amintim familia
Ecmegean, ai cărei urmaşi mai trăiesc şi astăzi în oraş. Au venit de la Istanbul
(Constantinopol) şi s-au stabilit în jurul anului 1895 la Sulina; erau o familie
înstărită, cu servitori, şi vorbeau limba turcă. Figura centrală a familiei a fost
ParscghianAgavni (n. 1873 - d. 1975), sosită la Sulina împreună cu mama sa şi
logodnicul Hacic Ecmegian (viitorul soţ), cu care a avut trei băieţi şi o fată:
Armenac (n. 1893), Haicaram (Haik Aram, n. 1895), Ardaşes şi Luţa (nume de
alint ?). Hacic Ecmecian a avut la Sulina Fabrica de apă gazoasă, după cum
reiese dintr-un document din anul 1920 (un Tablou defabricele ce funcţionează
sau nu în prezent în acest oraş) (B.J.A.N. Tulcea, Fond Prefectura jud. Tl., Serv.
Adm., dosar nr. 154, 1920, f. 48) şi în care se menţionează, alături de Uzina
electrică şi Uzina de apă şi sifonăria ce funcţiona rar, din „lipsă de petrol şi acid
carbonic". Într-un alt document din anul 1924 (B.J.A.N. Tulcea, Fond
Prefectura jud. Tl., Serviciul adm., dosar nr. 255, 1924, f. 16 r-v), un Tablou al
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fabrici/or şi atelierelor existente la Sulina , apare precizată Fabrica de apă
gazoasă a familiei, situată pe Str. Elisabeta nr. 79.
Armenac Ecmegean a avut deschisă la Tulcea o Fabrică de apă gazoasă, pe
Str. Babadag. Fratele lui, Ardaşes Ecmegean, a continuat afacerea de apă
gazoasă din Sulina şi a devenit celebru datorită limonadei făcute din zahăr ars,
suc de portocale şi sifon. Băutura era comercializată în sticle de circa 300 ml, cu
un sistem special de închidere cu bilă de sticlă. Pe sticlă sunt trecute sigla
Fabricii de apă gazoasă Ecmegian, iar pe fundul ei, numele agenţilor care
acostau în portul Sulina şi se aprovizionau cu limonadă (de ex. Adolphe
Moerdler Galatz - agent). Sifonul simplu se comercializa în sticle mai mari,
comandate la fabrici le de sticlă din ţară, tot cu sigla sifonări ei.
Haik Aram Ecmegean s-a căsătorit în anul 1930 cu Ododenco Evdochia,
fiica lui Vasile Ododenco, şi au avut un singur copil, Eduard (cel care ne-a oferit
cu atâta bunăvoinţă fotografiile de familie şi ne-a împărtăşit din amintirile sale).
Eduard Ecmegean a lucrat timp de 36 de ani ca tehnician-măsurator nave la
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), începându-şi activitatea ca
ucenic la atelierele de peste Dunăre ale CED. Este căsătorit cu Zoia, fiica lui
Jipirescu Axinte şi Sofronia, familie de români din Sulina. Jipirescu Axinte,
crescut şi educat de o mătuşă bogată, deoarece a rămas orfan la vârsta de 14 ani, a
fost angajat infirmier al spitalului CED din Sulina; s-a căsătorit cu Şchiopu
Sofronia, născută la Sulina, dar cu rădăcini din partea tatălui în zona Sibiului, şi
au avut trei fete: Constantina, Maria şi Zoia.
Comunitatea italiană de la Sulina este puţin numeroasă , fiind reprezentată
doar prin trei familii, dintre care amintim Lindi şi Peruşco . Cei mai mulţi
italieni s-au stabilit la Sulina după instalarea CED, fiind navigatori şi piloţi cu
mari venituri, şi au părăsit oraşul după plecarea instituţiei. Dintre cei rămaşi ,
prin căsătoriile mixte, italienii se identifică mai dificil în urbea în care toţi ştiu
despre toţi. O situaţie extrem de frumoasă găsim în cazul domnului Florin
Peruşco, a cărui mamă era româncă, Jipirescu Maria, iar din partea tatălui,
Peruşco Mateo, bunicul era dalmatin dup~ tată şi grec după mamă, din familia
Armenis, iar bunica venită de la Stras burg. Intr-un document din arhiva CED din
anul 1915 (S.J.A.N. Galaţi , Fond CED, dosar nr. 56, 1915, f. 94b) îi găsim
menţionaţi pe Jean Perusko şi Michel Perusko, de naţionalitate austriacă,
angajaţi ca paznici ai farului din Sulina.
Comunitatea ucraineană s-a închegat treptat în Sulina, multe dintre familiile
stabilite în oraş fiind venite din localităţile învecinate sau din Basarabia. Paula
Cocineanu s-a născut la Sulina, în familia Dionisi şi Vera Condrat, născută
Veduta. Mama era originară din Tatar Bunar, Basarabia, iar bunicul dinspre tată
din Caraorman şi bunica din Sulina. Tatăl a lucrat ca mecanic pe vasul
Rândunica, iar după cel de-al Doilea Război Mondial ca paznic pe Insula

Şerpilor. În anul 1962, Paula Condrat se căsătoreşte cu Cocineanu Eugen,
profesor de fizică ş i matematică, fiul lui Cocineanu Gheorghe, maior în Marina
Militară Regală, şi al Mariei Cocineanu. Aceştia din urmă au locuit până în anul
1943 (când se stabilesc la Bucureşti , refugiaţi din cauza bombardamentelor) în
casa cunoscută de sulineni ca fiind una dintre clădirile în care Jean Bart a locuit
cu familia. Condrat Gherasim, fratel e Paulei Cocineanu, a fost căsătorit cu
Domnica Hubate, dintr-o familie din Chilia Veche.
O istorie asemănătoare o prezintă şi comunitatea lipovenilor, stabiliţi la
Sulina în număr foarte mare după cel de-al Doilea Război Mondial. Sipatchin
Diomid s-a născut în anul 1930 la Sfiştovca (tatăl Sipatchin Agapie ), iar în 1953
se angaja ca dogar la Întreprinderea Piscicolă Sulina; se căsătoreşte, în acelaşi
an, cu Melintiev Ecaterina; ulterior este transferat la pescăriile marine, unde
lucrează ca maranghoz. În calitate de meşter tâmplar participă la refacerea
clopotniţei şi cupolei bisericii lipoveneşti din Sulina, o mai veche casă de
rugăciuni a acestei comunităţi. Din anul 1989, când se decide construirea unui
nou lăcaş sfânt în locul vechii biserici, devenită neîncăpătoare pentru numărul
mare de enoriaşi, lucrează alături de părintele Danilov Sava. Astfel, în 1995 este
sfinţită Biserica Ortodoxă de rit vechi Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Părintele
Danilov, a cărui familie este originară din Periprava, vine la Sulina în anul 1985,
iar în prezent la biserică slujeşte fiul acestuia, Danilov Mihăiţă .
*

Din amintirile împărtăşite de sulineni , am remarcat evocarea anilor copilăriei ,
din perioada dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, cu imaginea creionată a
plajei din Sulina, a Cazinoului pe piloni, a gârlelor cu apă dulce, în care vara se
scăldau , iar iama patinau, a „piratului" Samsonic, a beţivului oraşului , Silivorka, a
limonadei de zahăr ars şi suc de portocale, a fanfarei primăriei , a uniformei şcolare
de străjeri . Aproape toţi amintesc de bombardamentele din timpul războiului, când
locuitorii din Sulina se refugiază la Călăraşi , în Ialomiţa, Murighiol, Mahmudia,
Dunavăţ şi de drama oraşului şi a locuitorilor, cu locuinţe şi alte imobile ruinate,
sparte,jefuite sau folosite ca şi cazarme militare.
Toate aceste crâmpeie din istoria trecută a oraşului au fost reconstituite pe baza
mărturiilor şi povestirilor relatate cu multă nostalgie de Ecaterina Gheorghe
Dracopulo, Angelica Roşca Neranzi şi Maria Neranzi, Anca Cemamoriţ şi Andrei
Geambaşu (de la comunitatea greacă) , de familia de armeni Zoia şi Eduard
Ecmegean, de Paula Cocineanu şi Domnica Condrat (reprezentante ale comunităţii
ucrainene), de Florin Peruşco şi Giovani Lindi (italieni din Sulina), de Sipatchin
Diomid şi familia Danilov (reprezentanţi ai comunităţii de lipoveni), urmaşii celor
care au trăit în acel oraş port înfloritor şi cosmopolit EUROPOLIS.
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Crân1.peie de istorie trecută şi prezentă la Sulina - Familia DRACOPULOS

Gherasimo Dracopulos
·Marika Dracopulos
Nicola Dracopulos

Teodoros

şi

În stânga
Nicola Dracopulos

Eleny Dracopulos

..___ _ _ _ _ _ _ _ __, Nicola Dracopulos, Parparia Camberi
Nicola Dracopulos

şi

Grigore Kiazim
(arhivă Ecaterina Gheorghe Dracopulo)
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şi

Alexandru Bacalearos

Crâmpeie de istorie

trecută şi prezentă

la Sulina - Familia NERANZI

Fotius Eufrosina (sora Evlaviei)
Neranzi (Fotius) Evlavia

Angelica

ţNeranzi) şi

Andreas Papadopol

Neranzi Andreas

Maria Neranzi cu Nicola Dracopulos
(arhivă Maria Neranzi şi Angelica Roşca Neranzi)
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Tasi Catanulis, Bebi Bacalearos

şi

Anastase Neranzi

Crâmpeie de istorie

trecută şi prezentă

la Sulina - Familia Mariei Nazos

Ecaterina Gozar

Ecaterina cu

părinţii:

Maria (n . Nazos)

şi

Alexandru Gozar

• • • ol• I A

.,,,._ s!u.o

......
Stlrll Civil, pentru llSCUTI p1 ,nai •

Certificat de

naştere

al Mariei Nazos

fi9 ~

(arhivă

Andrei

.J•~•f•/

~WUA

Geambaşu)
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Certificat de

căsătorie

al Mariei Nazos cu Alexandru Gozar

Crâ1npeie de istorie

trecută şi prezentă

(arhivă

Anca

la Sulina - I·(.nnili,1 RACALEAR()S

Cernamoriţ)
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Crâmpeie de istorie

Agavni Ecmegian

trecută şi prezentă

Haicaram Ecmegian cu
fiul Eduard

la Sulina - Familia ECMEGIAN

Armenac Ecmegian, Marulis

(arhivă

Eduard
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şi

şi

Mateescu

Sticlă pentru sifon
(Fabrica de apă gazoasă
Armenac Ecmegian)
Zo\a Ecmegian)

Ardaşes

Ecmegian

Sticlă pentru limonadă
(Fabrica de apă gazoasă
Armenac Ecmegian)

Crâmpei e de istorie trecută şi prezentă la Sulina - Fan1ilia Cocinean u / Condrat

Maria

şi

şi

Gheorghe Cocineanu

fiul lor, Eugen

în 1939

Eugen Cocineanu

Paula Condrat (dreapta) cu părinţii şi fraţii

Paula cu tatăl ei
(la nunta cu Eugen Cocineanu)
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(arhivă

cu Iacobini şi Negocinski
- pe cheiul din Sulina

Paula Cocineanu)

Crâ1npeie d

i~torie trc•c.: u ta

prezentă

la Sulina - Fa1niliile Sipatchin

şi

Danilov

r
I

Diomid cu Ecaterina (Melintiev)
Sipatchin Agapie
(tatăl lui Diomid)

Diomid - marangoz
Diomid - la ridicarea crucii
pe clopotniţa bisericii vechi

Familia Danilov (în centru preotul Sava , iar în dreapta lui,

Mihăiţă)

Sava Danilov la o
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nuntă

a

comunităţii

Eugeniu Botez - comisar maritim la Sulina.
80 de ani de la apariţia romanului Europolis (1933-2013)
Eugeniu P. Botez s-a născut la Burdujeni, jud. Botoşani , în anul 1874. După
absolvirea Şcolii de ofiţeri din Bucureşti şi a Şcolii de aplicaţie a sublocotenenţilor
de marină de la Galaţi , în, cadrul serviciului efectuat la Apărarea Porturilor Fluviale,
1
rămâne o perioadă mai lungă la Sulina, din 1899 până în martie 1900 • Este ridicat la
rangul de căpitan la Divizia de Dunăre în mai 1906, iar în primăvara anului 1909
este numit provizoriu comisar maritim la Sulina2, figurând ca detaşat din cadrul
3
marinei militare •
Abia în aprilie 1911 va fi confirmat titular în functia de la Sulina. În colectiile
I.C.E.M. Tulcea se păstrează adresa nr.3013/28 aprili~ 1911, prin care i se adu~e la
cunoştinţă lui Eugeniu P. Botez că, prin Înaltul Decret nr. 1420/ 1 aprilie 1911, este
confinnat în postul de „căpitan principal" cu 550 lei salariu şi 100 lei diurnă . De
fapt este confirmat titular în funcţia comisar maritim, după doi ani de detaşare la
Sulina din cadrul marinei militare. In acelaşi timp îi este aprobată şi demisia din
cadrele active ale armatei, trecând ca ofiţer în rezervă şi rămânând în acelaşi post la
Sulina, până în noiembrie 1913.
În intervalul 20 iunie -noiembrie 1913, în timpul crizei balcanice, este mobilizat
şi numit comanda!1t al garnizoanei Sulina, îndeplinind în acelaşi timp şi funcţia de
comisar maritim. In calitate de comandant al garnizoanei Sulina, i se încredinţează
trupele de uscat şi un ponton de torpile de baraj, având misiunea ca, împreună cu
crucişătorul „Elisabeta", să asigure apărarea gurii Sulina4 .
Comisariatul maritim a funcţionat întotdeauna pe chei, pe strada I, dar a avut
mai multe locaţii. Din decembrie 1908 până în martie 191 Oa functionat la nr. 23 , în
5
casele închiriate de la Evridichi E . Barbatis • În aprilie 191 OComi;ariatul se mută la
nr. 16, colţ cu strada M. Kogălniceanu şi cu strada Cazarn1ei, ocupând parterul şi
subsolul cu câte două birouri fiecare, spaţii închiriate în casele lui John Caruana.
Imobilul era prevăzut cu instalaţie de lumină electrică şi de apă, iar contractul de
închiriere din 23 aprilie 191 O s-a semnat pe trei ani6. Acest imobil este în prezent
monument istoric, cunoscut în Sulina drept „Casa Jean Bart".
Dacă ne referim la posibilele locuinţe folosite de Eugeniu P. Botez pe timpul
şederii în oraş, d-na Paula Cocineanu din Sulina ne spune că a locuit într-o casă de
pe strada a III-a, fără a preciza exact anii. Alte surse spun că ar fi locuit în clădirea
7
Fa!;!lui, ,,în vremurile de aur ale Sulinei", după grecul Panait Zachis •
In noiembrie 1913 este numit căpitan de port la Constanţa, însă, la 28 mai 1915,
revine la Şulina în funcţia de comisar maritim, la cererea Statului Major General al
Armatei. In luna noiembrie a anului 1915 este ridicat la gradul de lt.-comandor. La
14 ianuarie 1916 este numit şi comandant militar al portului Sulina, cu misiunea de
a apăra Gurile Dunării8. Între 1 septembrie 1916 - 31 mai 1918, în timpul Primului

1e

Război Mondial, Eugeniu P. Botez a avut o dublă calitate, îndeplinind funcţiile de
comandant militar al portului Sulina şi căpitan de port din partea Comisiei
Europene a Dunării. Prin măsurile luate, a căutat să demonstreze reprezentanţilor
C.E.D. că statul român poate asigura la fel de bine supravegherea navigaţiei9.
Mai precise ni se par relatările românului Atanasie Cândea, care la 1917 era
coleg la Şcoala primară de băieţi cu fiul cel mare al căpitanului Eugeniu Botez,
Călin Botez: ,,În 1917, coboram scările şcolii d-rei Jiji , împreună cu Călin Botez
[ . . . ]. Călin mă trage de mână spre locuinţa lui , care era în clădirea Căpităniei
10
Portului Sulina, în diagonală cu şcoala , pe strada Carol I'' •
La 1 septembrie 1917, pentru activitatea depusă, este avansat la rangul de
căpitan-comandor. După vreme de peste opt ani comisar maritim la Sulina ( I 9091913, 1915-1918), Eugeniu P. Botez părăseşte oraşul în decembrie 1918, iar din
1921 se stabileşte definitiv în Bucureşti.
Se cuvine să amintim că Eugeniu P. Botez a avut o bogată activitate şi în cadrul
Casei Naţionale, instituţie culturală şi socială al cărei membru fondator este (în
1919).

*

La începutul lunii aprilie 1933, Editura „Adevărul" din Bucureşti lansează în
librării romanul Europolis, al scriitorului Jean Bart. Totodată, este anul când unna
să i se acorde Premiul Naţional pentru proză, dar se stinge din viaţă la 12 mai 1933
1
în casa din strada Oltea Doamna din Bucureşti , în urma unei crize diabetice 1 •
Europolis r~mâne unicul său roman la care a lucrat timp de opt ani, din 1925
până în 1933. In I 929 publică în Viaţa românească primul capitol, ,,Scrisoarea
miraculoasă", ca fragment din romanul Arabela. Ulterior a refăcut multe capitole şi
a introdus noi personaje până la forma finală din 1933. Substanta scrierii constă în
evocare şi amintire, mai puţin în ficţiune. Titlul a întâmpinat rez~rve încă înainte de
apariţia romanului , fiind considerat „extravagant" de publicistica vremii. În
realitate, Europolis rămâne o strălucită metaforă pentru portul Sulina, cu mozaicul
12
ei de nationalităti •
În paginile ~iarului tulcean Informatorul zilnic, în 1934, apare publicat un
material intitulat Un bust luiJean Bart şi o cafenea «Europolis» la Sulina. Din acest
articol reiese că romanul lui Jean Bart l-a inspirat pe Aurel Atanasiu, magistrat la
Tribunalul Tulcea, să identifice casa în care s-a petrecut mai toată acţiunea
romanului Europolis, precum şi personaje principale. Este vorba de casa (sus
locuinţă, jos cafenea) grecului Stamati Marulis şi a soţiei acestuia, Penelopa,
personajul barba Stamati existând în realitate. Locuinţa era pe chei, în faţa
debarcaderului cu vederea spre Dunăre, care ~rde în cele din urmă în roman,
„ rămânând în picioare doar zidurile goale". In fapt, vechea clădire, aflată în
paragină după perioada sa de funcţionare şi înflorire de la sfârşitul sec. al XIX-iea şi
început de sec. XX, este găsită la 1934 de către magistrat, care a deschis acolo o nouă
cafenea, pe care a botezat-o „Eu~opolis", ajutat de d-nii comandor Adam Jijie, G. G.
Popescu, primarul Sulinei ş . a . Tot atunci Aurel Atanasiu l-a identificat în Sulina
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şi pe eroul „Nico Politikos", bărbierul, cumnatul lui Stamati Marulis în roman 1 • Cât
1

despre un bust al lui Jean Bart, acesta încă nu există în oraşul Sulina.
Acţiunea romanului Europolis se plasează după Primul Război Mondial, în anii
când oraşul încearcă să se refacă prin orice mijloace. De altfel, situaţia contrabandei
vamale din portul Sulina este descrisă de scriitor:,, Sulina e portoji-anc. Marfa intră
fără vamă şi iese prin contrabandă. [. ..} Pe apă furtul este permis,fiind socotit un
fel de drept legitim legat de comerţul maritim, afaceri curente in port mai mult sau
mai puţin riscante, adesea.făcute prin buna înţelegere între păzitori şi personalul
îmbarcat". Unor astfel de jocuri îi cade victimă şi „americanul". Se ştie că în 1929
privilegiul de porto-franco este delimitat, iar în 1931 statutul de „pmt liber" a fost
desfiinţat pentru Sulina, mai ales datorită contrabandei vamale.
Romanul este de fapt o cronică a oraşului-port Sulina, cu tumultul său: plecări şi
acostări de vapoare, case de comerţ, cafenele şi frizerii cu tabieturi orientale,
balurile de la Cercul Militar, intrigi bizare etc. Personajele sunt, de asemenea, din
viaţa portului: ofiţeri de marină, căpitani, marinari, hamali, femei frumoase,
funcţionari, consuli şi agenţi ai caselor de comerţ, contrabandişti, personaje din
administraţia CED.
Romanul se subscrie realismului din aproape toate punctele de vedere. Însăşi
lumea CED-ului este surprinsă: ,,Mica lume a acestei instituţii, Europa în
miniatură, cu decoruri, culise şi protocol, are o viaţă aparte".
Europolis a oferit fapte şi personaje identificate în lumea po1tului. Locuitorii
Sulinei au recunoscut în eroii romanului oameni care au servit ca prototip unor
personaje. Identificarea unor oameni reali s-a făcut şi prin relatările de acum mulţi
ani ai unor locuitori în vârstă ai Sulinei, precum Vasile Străjanu, prieten al
scriitorului, fost medic pe crucişătorul „Elisabeta", care a acordat interviuri
14
autorului Constantin Mohanu •
Au fost personaje pe care Jean Bart le-a cunoscut pe parcursul carierei sau în
oraşul Sulina: Neagu, ofiţer de pe bricul „Mircea", ar fi fost Aurel Negulescu,
sublocotenent la 19 ani, şeful promoţiei de la Şcoala de ofiţeri din Bucureşti; Angelo
Deliu l-a avut ca prototip pe Eugen Tăutu, ofiţer-mecanic pe bricul „Mircea" şi bun
prieten al lui Eugeniu Botez; doctorul Tomiţă l-a avut drept model pe medicul
Nicolae Petrescu, director la spitalul CED, iar doctorul Lascu ar fi fost un alt nume al
medicului Zota, care studia malaria în Deltă. În Nicu Politikos s-a recunoscut
frizerul Falkides din Sulina, iar în bădiţa Traian avocatul Ionescu. Sub numele de
Calavrezo se ascundea grecul John Caruana, în casele căruia a funcţionat
Comisariatul Maritim. Căpitanul Mincu, secundul de pe bricul „Mircea", l-a
întruchipat pe Jean Bart, care a împrumutat eroului multe din propriu-i caracter:
„Bun marinar, slab militar. Fire irascibilă, spirit critic, cultură frumoasă". Şi alţi
oameni din viaţa Sulinei au întruchipat personaje în roman: Spiru Baracioglu, agent
de vapoare l-a întruchipat pe Barba Toni; englezul Pott este un alt nume al consulului
englez Marshall; Luludi era în realitate grecul Gioni Foscolo, consulul
15
Danemarcei • Multe portrete sunt caricaturizate prin porecle de către scriitor.
Despre cafengiul „barba Stamati, care servea clienţii în papuci de casă şi vestă"

avem şi amintirile sulineanului Atanasie Cândea, care evocă aspecte sulinene de pe
16
la 1917-1919 •
Poate doar personajele principale feminine Evantia şi Penelopa, precum şi
Nicola Marulis (Americanul) sunt rodul ficţiunii autorului.
Pe lângă personajele inspirate din realitate, scriitorul foloseşte şi date sau fapte
reale: nume de societăţi, instituţii, companii de navigaţie, vapoare, conflicte ale
muncitorilor din port. Neagu, marea dragoste a negresei Evantia, revine peste câţiva
ani şi găseşte portul în agonie, motiv pentru care părăseşte Sulina pentru totdeauna:
,, Dai ... oraşul acesta e condamnat ... ".
Sulina a rămas, după apariţia romanului, oraşul-port imortalizat în Europolis.
Aceasta o putem afirma şi în prezent, la împlinirea a 80 de ani de la lansarea primei
ediţii.
.
Epilogul redă destinul personajelo·r peste ani, în timp ce Sulina se afla în agonie.
S-a spus că autorul a simţit nevoia acestui Epilog, mai puţin obişnuit în tehnica
romanului, el însuşi despărţindu- se cu greu de portul Sulina, dorindu-şi parcă să
1
urmărească destinul oraşului şi al eroilor săi 1 •
„Va putea smulge ştiinţa taina trecutului Sulinei? Va ridica măcar un colţ
din vălul ce va acoperi o lume îngropată, de atâta vreme căzută în uitare? Va
descifra ştiinţa, din urme fragmentare, viaţa ce-a fost aici odinioară? Oraş
cosmopolit-Sulina-un mozaic de rase la gura bătrânului Danubiu".
(Jean Bart, Europolis)

1. C. Mohanu,Jean Bart (Eugeniu Botez): Viaţa şi opera, Bucureşti, 2001, p. 71.
2. Postul de comisar maritim al statului român la Sulina fiinţa din 2 iulie 1882 şi se constituise
pentru a reprezenta interesele statului român. Dacă atribuţiile căpitanului de port, numit de
C.E.D., erau mai ales asupra navigaţiei în rada portului, cele ale comisarului maritim se
extindeau mai ales asupra zonei de uscat a portului, însă şi asupra vaselor străine (C. Mohanu,
op. cit.,p. 120-121).
3. lbidem, p. 119.
4. Ibidem, p. 141.
5. La S.J.A.N. Galaţi, Fond Inspectoratul Porturilor, se păstrează o copie după contractul de
închiriere nr. 713 din 4 decembrie 1908 apudC. Mohanu, op. cit., p. 123.
6. S.J.A.N. Galaţi, Fond Inspectoratul Porturilor, dosar nr. 8, 1910, f. 138 apud loc. cit.
7.ApudC. Bondaret a/ii, Sulina: monografie, voi. II, Bucureşti, 2011,p. 137.
8.C.Mohanu,op.cit.,p. 146-147.
9. Ibidem, p. 151.
I O. C. Bondaret a/ii, op. cit., p. 296-297.
11. C. Mohanu, op. cit., p. 272.
12. Ibidem, p. 274-276.
13. Informatorul zilnic,Anul I, nr. 2, 28 septembrie 1934, p. 2.
14. C. Mohanu, op. cit., p. 298.
15. Ibidem, p. 298-299.
16. ApudC. Bondaret alii, op. cit., p. 47 .
17. C. Mohanu, op. cit., p. 303.
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Eugeniu Botez - comisar maritim la ~ulina

Imobilul de pe Strada (Carol} I în care a
Comisariatul Maritim în timpul
lui Eugeniu Botez

funcţionat

Fotografie de familie
la Sulina
(colecţiile ICEM Tulcea)
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Adresa din aprilie 1911 prin care
i se aduce la cunoştinţă lui
Eugeniu Botez despre confirmarea
în postul de „căpitan principal"
la Sulina
(colecţiile ICEM Tulcea)
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Eugt niu Botez - 80 de ani de la apariţia romanului f'uropolis

File de manuscris
referitoare la roman
- O scrisoare
miraculoasă . Fragment
din romanul Europo/is
(colecţiile MNLR
Bucureşti)

70

1897. Cafeneaua lui Stamati Marulis - botezată „Europolis" la 1934 (colecţiile ICEM Tulcea)
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Europolis. Destiny of a town - the title of a novel
Short History of Sulina
Sulina town was documentary attested by Constantine Porphyrogenitus in
tenth century. Although modest in size, at the end of the nineteenth century, it
was one ofthe most prosperous towns in Romani a due to its status of"free port" ,
benefiting from tax exemptions. Its spectacular economic and urban
development was due to the European Commission of the Danube (ECD), a
body created from the judgments of the Peace Congress in Paris in 1856 to
regulate the navigation on the Lower Danube, and which has held the much of
the activity in the locality.
The Great Depression of 1929-1933 has seriously affected the activity of the
port town and of EDC. In 1939 Romani a took over the main functions of the
Commission, its staff was repatriated and thus Sulina cosmopolitan life ceased
to exist.
Urban Multiculturalism in the late nineteenth century and the first half of
the twentieth century
In addition to the economic development of Sulina, perhaps the most
important consequence ofthe European Commission ofthe Danube presence is
the emergence of a multicultural space in which people of many ethnicities lived
together freely in an atmosphere of tolerance.
1. Sulina dynamics of population
At the end of the nineteenth century and the first half of the twentieth century
the population of Sulina quantitatively fluctuated depending on the socioeconomic context of the region. The archive documents noticed an increase of
the number ofresidents until First World War and a big drop in their number until
the beginning of the 30s of the last century when the population gradually
.
.
mcreases agam.
At the beginning of the twentieth century Greeks were the majority in Sulina,
mast of them becoming Romanian citizens. In 1920 the Romanian element
becomes predominant. Until 1923, when the increasing number ofRomanians
reached the double of the number of Greeks, it was difficult for the Romanians to
impose themselves in the relationships between the inhabitants.
2. Urban social life. Companies in Sulina
Urban social and cultural life of the town has experienced two thriving
periods, before and after World War I, but the companies and institutions which
have protected it were different for each period. lf in the early twentieth century
the cultural life of the city was stimulated by cultural and charitable societies,
after 1920 the urban social life, much more hectic, was patronized by "The
National House;'.

Many companies in Sulina, schools, parishes or even the Town Hali
organized various fes tivals or performances to raise funds for cultural, religious
and charitable purpose.
3. Spiritual life. Places ofWorship
Supported by ECD, the representative commumt1es of the town have
founded and maintained places of worship. On a relatively small territory, on a
not so favourable land for building, the believers of all religions had freedom of
spiritual expression . Statistics compiled by the rniddle of the twentieth century
show a majorîty Orthodox population.
At the end of the nineteenth century, ECD has built a cemetery common to all
religious faiths: Christian, Jewish andMuslim.
4. Confessional schools and asylums
Bas ed on archive documents and periodicals of the time, it was reconstructed
mosaic of public and private schools, including confessional asylums which
functioned at Sulina . Ethnicities created schools near their places of worship, to
prepare children in their mother tongue and knowledge of specific customs and
traditions.
Amang the public schools, noteworthy is the activity of the first secondary
school in Sulina, Gymnasium "Great Prince Michael" , founded in 1921 , which
taught children of different nationalities until its abolition in 1938.
Glimpses ofpast and present history in Sulina
Representatives of various ethnic communities, who continue to live in the
town , still retain a sense ofbelonging to a multi-ethnic urban society. On the basis
of confessions and stories narrated by them with great nostalgia, there were
reconstituted a number of fragments of the past history of the port town which
once was thriving and cosmopolitan.
Eugeniu Botez - Maritime Commissioner in Sulina. 80 years from the
appearance ofnovel Europolis (1933-2013)
Commander Eugeniu P. Botez served as the Sulina maritime commissioner
for eight years ( 1909-1913 , 1915-1918). During the Balkan crisis in 1913, he is
mobilized and appointed commander of the garrison Sulina, while meeting alsa
the function of maritime commissioner. Du ring World War I, Eugeniu Botez had
a double quality, fulfilling the functions of a military commander of Sulina port
and also captain of the port appointed by the European Commission of the
Danube.
The time spent in Sulina inspired the writing of his only novei, Europolis,
signed under pen name Jean Bart, whose first edition appeared in April 1933 in
Bucharest, shortly before the passing away of the writer. Translated into 12
languages, combining fiction with reality, the novei presents Sulina in the first
half of the twentieth century, with its mosaic ofnationalities.
7
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