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Ziarul CULTURALde Tulcea

14 NOIEMBRIE
Data de 14 Noiembrie marchează una dintre cele mai mari 

sărbători ale statului român, nu mai puţin importantă decât 
24 ianuarie şi 1 decembrie. Dacă acest 14 noiembrie nu ar fi 
existat, era perfect posibil ca, pe parcursul istoriei, 24 ianuarie să
devină un bun prilej de nostalgie, iar 1 decembrie să nu mai existe
deloc! Căci ziua aceasta marchează admiterea României în 
concertul european ca stat egal celorlalte state, dar însărcinat cu o
misiune continentală specifică; ea exprimă asumarea de către
Europa a existenţei legitime a noului stat român ca pe o necesitate
proprie. Aşa s-a ajuns ca în dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1878, 
la Brăila, Principele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen,
Domnitorul României, cel care din 9 septembrie primise titlul de
Alteţă Regală, să treacă în revistă trupele române ce urmau a traversa
Dunărea în Dobrogea (un detaşament de roşiori, o companie de
vânători, o baterie de artilerie şi Regimentul 5 de infanterie de
linie), şi să dea citire unui text (scris dde Mihail Kogălniceanu, pe
genunchi, la malul Dunării, în chiar acea dimineaţă!) ce constituie
încă, în lumea de azi, un model de înălţime a principiilor - „Înaltul
Ordin de Zi pentru Oştire”:

OSTAŞI,

Marile puteri europene, prin tratatul din Berlin, au unit 
cu România Dobrogea, posesiunea vechilor Domni Români. 
Astăzi voi puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţară
românească. Voi nu intraţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca
amici, ca fraţi ai unor locuitori cari de astăzi sunt concetăţenii
voştri.

Ostaşi! în noua Românie voi veţi găsi o populaţie, în cea mai
mare parte română! Dar veţi găsi şi locuitori de alt neam, de altă
religiune. Toţi aceştia, devenind membri ai statului român, au
drept deopotrivă la protecţiunea, la iubirea voastră. Între aceştia
veţi afla şi populaţiuni musulmane a căror religiune, familie,
moravuri se deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadins vă recomand
de a le respecta. Fiţi în mijlocul noilor voştri concetăţeni ceea ce aţi
fost până acum şi în timp de pace, ca şi pe câmpul de onoare, ceea
ce cu mândrie constat că vă recunoaşte astăzi Europa întreagă,
adică model de bravură şi de disciplină, apărătorii drepturilor
României şi înainte-mergători ai legalităţii şi ai civilizaţiunii
europene.

Cale bună dar, soldaţilor români, şi Dumnezeu să vă protege!
Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărţite de voi!
Să trăiască România!

Brăila, 14 Noiembrie 1878.
C A R O L
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În secolul al XIX-lea o gene -
raţie de excepţie în istoria ro -
mânilor, cunoscută sub numele
de „generaţia paşoptistă”, având
în fruntea ei foştii studenţi
români provenind din cele trei
principate şi şcoliţi în univer-
sităţile Europei, a reuşit (urmă -
rind pe parcursul unei vieţi
întregi idealurile naţionale) să
consolideze conştiinţa naţio na lă,
să impună, mai întâi, simbo lu rile
unei patrii comune – numele de
România şi drapelul tricolor
roşu, galben, albastru - mai apoi
acea patrie comună în forma ei
incipientă, consecutivă Unirii
Principatelor Române; apoi
dinastia europeană (menită a fi
garanţie internă şi externă a
noului stat!), constituţia, regatul,
independenţa şi alipirea Dobrogei
cu gurile Dunării şi ieşirea la
mare, confirmare a rolului major
meritat de România în această
parte a Europei şi încredinţat ei
de Europa, acela de a fi garantul
regimului internaţional liber al
gurilor Dunării, în beneficiu
european.

Folosind cu abnegaţie şi
inteligenţă bunurile şi relaţiile
personale, manevrând cu o
extraordinară abilitate politică
în apele tulburi ale confrun-
tărilor de interese ale marilor
puteri imperiale vecine – Turcia,
Rusia, Austria - dar şi mai înde-
părtate geografic, bărbaţii de
stat ai generaţiei paşoptiste au
reuşit, fără a avea vreo armată în
spate şi de cele mai multe ori
împotriva voinţei oficialilor
moldo veni şi valahi ai timpului,
să impună Europei importanţa
spaţiului şi poporului acestor
locuri, convingând-o că echili-
brul european la gurile Dunării
îşi avea cea mai reuşită rezolvare
politică în crearea noului stat
România, drepturile istorice 
ale naţiunii române la această
rezol vare fiind de netăgăduit. În
acest fel, pe fondul cronicizării
Crizei Orientale şi acutizării
problemei gurilor Dunării (pro -
blemă constând în permanentul
coflict armat-ruso turc, condu -
când mereu la blocarea naviga -
ţiei la gurile Dunării şi pe Marea
Neagră, blocaje de natură 
a afecta puternic interesele 
comerciale şi economice ale
marilor puteri europene nerive -
rane), precum şi consecinţă a
activităţilor politice de excepţie
ale generaţiei paşoptiste, în

1856, la Conferinţa de Pace de la
Paris consecutivă Războiului
Crimeii, marile puteri hotărăsc
alipirea la Moldova a gurilor
Dunării (transpusă în practică
până la Convenţia de la Paris,
din 1857) şi a judeţelor Cahul,
Ismail şi Bolgrad, îndepărtată
fiind astfel Rusia de Dunăre,
punându-se astfel pentru prima
dată într-un asemenea context,
problema unirii principatelor,
idee politică având, ca de obicei,
atât partizani cât şi adversari. Tot
atunci marile puteri euro pene
instituie Comisia Europeană a
Dunării, cu sediul mai întâi la
Galaţi şi apoi (de facto) la
Sulina, prin instalarea aici a
comisiei ei tehnice.

După realizarea, în 1859, a
Unirii Principatelor în condiţiile
cunoscute, tânărul stat român în
componenţa căruia intrau şi cele
trei judeţe mai sus pomenite, a
fost silit să guverneze în aceleaşi
ape tulburi ale intereselor poli -
tice vitale ale marilor săi vecini,
decis să demonstreze susţinăto-
rilor, dar şi adversarilor săi, 
prin marile reforme începute de
Alexandru Ioan Cuza şi continu-
ate de Carol I şi prin politica de
neutralitate, că drumul pe care 
s-a angajat în mod ireversibil este
cel european.

Realizările tânărului stat
român în perioada 1859-1877,

precum şi comportamentul 
său şi al armatei sale pe câmpul
de onoare, în Războiului de
Independenţă (cel care a unit
acest stat şi naţiunea sa - politi-
cieni, popor şi domnitor în jurul
idealului independenţei!) i-au
conferit aprecierea şi încrederea
marilor puteri europene, prin
Tratatul de la Berlin din 1878
României recunoscându-i-se
inde pendenţa de stat şi alipin-
du-i-se Dobrogea şi gurile
Dunării, cele ce adăposteau încă
de la 1856 Comisia Europeană a
Dunării.

1. ARGUMENT
Înfiinţată cu dublu scop, unul

tehnic (de a menţine navigabile
gurile Dunării, în speţă Braţul
Sulina) şi unul politic (de a 
afirma aici voinţa marilor puteri
europene neriverane în a-şi 
proteja interesele politice şi eco-
nomice devenite ad-hoc interes
comun), Comisia Europeană a
Dunării a fost prima instituţie
europeană, înfiinţată cu aproape
100 de ani înaintea Uniunii
Europene. Ea se cerea însă pro-
tejată în interiorul unui stat
devotat intereselor proprii şi
loaial intereselor generale euro -
pene, care, nelezând unilateral
şi în beneficiu propriu aceste
interese generale, să constituie o
temeinică garanţie a echilibrului

în această zonă strategică. Acest
stat era gândit a se interpune
marilor puteri riverane, Rusia şi
Turcia (aflate într-un perma-
nent conflict de natură a bloca
navigaţia şi transportul comercial
pe Dunăre şi ieşirea în Marea
Neagră) şi de a rezista militar cel
puţin trei zile în cazul unei agre-
siuni armate în zonă. La gurile
Dunării, la Sulina, România şi-a
câştigat un important rol euro-
pean, de echilibru, în conştiinţa
europeană, de pace şi armonie
comunitară, desăvâr şită la 1
ianuarie 2007, prin integrarea
de jure în Uniunea Europeană.
Astfel şi încă de atunci a început
misiunea sa europeană, în con-
cordanţă cu interesul biunivoc.

Criticat în şedinţa Senatului
din 6 decembrie 1878, la doar 
3 săptămâni de la preluarea
Dobrogei de către administraţia
românească (14 Noiembrie 1878),
de reprezentanţii opoziţiei (care
îi reproşau că la Conferinţa de
Pace de la Berlin nu a făcut totul
pentru a menţine judeţele Cahul,
Ismail şi Bolgrad în cuprinsul
statului roman şi a obţine şi
restul Basarabiei, acceptând în
schimb Dobrogea şi gurile
Dunării, în ciuda faptului că
această zonă nu reprezenta un
interes major pentru Europa)
prim-ministrul Ion C. Brătianu
a răspuns, edificator:

Semnificaţia unei sărbători mult timp uitate

ROMÂNIA - MAMĂ PURTĂTOARE 

Ion C. Brătianu şi Mihail Kogălniceanu. POLITICIENII ...
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„(…) Prin urmare vedeţi
domnilor că este de un in -
teres german şi nu numai
german, ci european – nu
mai vorbesc de Austria,
fiindcă Europa întreagă se
interesează de libertatea
gurilor Dunării – ca noi să
avem în posesiune gurile
Dunării, impunându-ne
Dobrogea. Socotiţi că a fost
o concesiune care a făcut-o
Rusia? Nicidecum! Dovada
este că - cum zice francezul
– deget cu deget ne-a
disputat de a nu ne întinde
în Dobrogea, de a nu lua un
teritoriu mai însemnat. Ni

s-a impus dară Dobrogea
de Europa (…) din cauza
interesului european la
gurile Dunării. Domnilor,
nu se impune unei naţiuni
daruri de către Europa,
decât atunci când este un

interes al său; ne-a dat
Dobrogea fiindcă ne-a
văzut că suntem o naţiune
bărbată, o naţiune plină de
vigoare, o naţiune bine dis -
tinsă, care are ca rac terul ei
propriu deosebit de cele lal -
te naţiuni din orient – iată
de ce ne-a dat Dobrogea.
Ne-a dat-o fiindcă este în
interesul Europei ca gurile
Dunării să fie în mâinile
unui popor care să asigure
libertatea Dunării. Şi dova -
da despre aceasta este că
dacă nu se interesa de gu -
rile Dunării, apoi perpetua
şi creştea drepturile Comisiei

Europene a Dunării ? Apoi
întindea hotarele Dunărei
(Comisiei Europene a Dunării,
n.n.) până la Galaţi? Prin
urmare toate faptele vă
dovedesc că nu numai
Germania, ci Europa în -

trea gă vede interesul acesta
mare, cum orice om care îşi
dă puţină osteneală vede
aceasta, fără să vă mai
spună Europa că gurile
Dunării sunt de interes
european!”

Nu aiurea, ci la Galaţi, pe teri-
toriul Principatului Moldova, şi
mai apoi (de facto) la Sulina, pe
teritoriul Imperiului Otoman şi,
mai apoi, al României, şi-a trăit
fecunda existenţă Comisia
Europeană a Dunării, expresia
istorică şi incipient-embrionară
a interesului comun instituţio-
nalizat astăzi sub forma politico-
economico-legislativă a Uniunii
Europene. Tocmai aici, la gurile
Dunării, interesele vitale
ale viitorului stat România
s-au împletit cu interesele
vitale ale viitoarei Uniuni
Europene, având nevoie una de
alta, una de existenţa celei lalte;
tocmai aici, anume la Sulina, în
cel mai estic punct locuit al
României şi, deci, al Uniunii
Europene, există clădirea-sim-
bol a sediului Comisiei Europene
a Dunării, actualmente sediul
local al A.F.D.J. Galaţi. Dată
fiind importanţa simbolică a 
clădirii şi locului, considerăm că
atât clădirea, cât şi locul ar
putea fi puse mult mai bine în
valoare în beneficiu naţional,
subliniind la nivel european
uriaşa lor simbolistică. Percepţia
autorităţilor române, centrale 
şi locale, asupra locului, este, de
mult timp, din păcate, aceea a
unui capăt, a unui sfârşit de
lume; locul este, dimpotrivă, cel
al unui capăt, al unui început 
de ţară şi al unui început de
Uniune Europeană!

2. PROPUNERE

Considerăm că, dată fiind
încărcătura simbolică a acestui
loc, autorităţile române de 
astăzi, de orice nivel ar fi ele,
urmând exemplul celor care, în
secolul al XIX-lea, au făcut
aproape din nimic o ţară, pot şi
chiar sunt datoare a acţiona
concret astăzi, când pregătim
sărbătorirea în 2018 a 140 de
ani de la revenirea Dobrogei la
Patria Mamă şi a 100 de ani de
Mare Unire şi când ne pregătim
ca, în 2019, să preluăm pentru 
6 luni preşedenţia Uniunii

Europene!
Dat fiind faptul că Sulina este

cel mai estic punct locuit al
Uniunii Europene şi dată fiind

unicitatea europeană a Deltei
Dunării, un astfel de demers
concret ar fi pe deplin justificat,
putând deveni extrem de onorant
şi extrem de profitabil pentru
ţara noastră, dar şi pentru
Uniunea Europeană ca entitate
politică, ea putându-şi astfel
valorifica un plus de trecut şi un
plus de teritoriu în ceea ce 
priveşte propria-i manifestare
istorică.

Nu credem că maginaţia ne
joacă feste, atunci când Bruxelles
– Strassbourg – Sulina ni se
pare o înşiruire perfect posibilă 
actualmente şi perfect logică din
punct de vedere istoric, şi 
impunerea în conştiinţa euro-
peană a acestei axe, sub formele
pe care le va considera adecvate,
ni se pare sarcina pe care statul
român este chemat să şi-o
asume, ducând astăzi la capăt
munca începută acum aproape
180 de ani de viitorii paşoptişi.
Căci, dacă admitem ideea potri-
vit căreia Comisia Europeană a
Dunării a constituit, prin misiu-
nea şi raţiunea ei de a exista,
expresia embrionară a Uniunii
Europene, statul român a fost
constituit şi consacrat, cu certi-
tudine, drept mamă purtătoare
a acestui embrion!

Dan ARHIRE

A EMBRIONULUI UNIUNII EUROPENE!

Peneş Curcanul. 
ARMATA ...

Carol I pe câmpul de onoare. REGELE!
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La 9 mai 2017 s-au împlinit 140 de
ani de la Proclamarea Independenţei
României, moment decisiv al istoriei
naţionale. Actul de la 1877 a repre zen -
tat, de fapt, o manifestare „oficială” a
unei tendinţe ce se făcuse deja simţită
în viaţa economico-socială a ţării şi
care se impunea cu necesitate, mai ales
după Unirea Principatelor de la 1859.
Agravarea crizei orientale, războaiele
de eliberare duse de populaţiile balca -
nice cu Poarta şi dorinţa Rusiei de a ieşi
din izolare şi de a recâştiga statutul
internaţional pe care îl pierduse în
urma Războiului Crimeii (1853-1856)
i-au făcut pe oamenii politici romani să
creadă că a sosit momentul iniţierii
măsurilor decisive pentru obţinerea
independenţei statului. La început
guvernul român a sperat să poată
obţine acest lucru pe cale diplomatică.
Astfel, în luna decembrie 1876,
Dumitru C. Brătianu a fost trimis la
Constantinopol, unde se desfăşura o
conferinţă a marilor puteri, pentru a
obţine „consacrarea stării de stat
politic a României, printr-o garanţie
specială a neutralităţii perpetue a
teritoriului român”. Nerecunoaşterea
acestui fapt, coroborată cu acţiunile
ostile ale Imperiului Otoman, ce declara,
prin noua sa constituţie, că România
este parte integrantă a imperiului cu
statut de provincie specială, au condus la
ideea rezolvării problemei independenţei

pe cale militară. Primii paşi în acest
sens fuseseră făcuţi încă din octombrie
1876, atunci când prim-ministrul 
Ion C. Brătianu discutase cu ţarul
Alexandru al II-lea încheierea unei
convenţii militare ruso-române, convenţie
ce avea să fie semnată la data de 4/17
aprilie 1877 la Bucureşti şi publicată în
Monitorul Oficial al României la 21
aprilie. La scurt timp, pe data de 24
aprilie 1877, în preziua intrării trupelor
ruse pe teritoriul nostru, Marele Duce
Nicolae al Rusiei avea să emită o
proclamaţie către „locuitării români”,
prin care se dădeau asigurări că
trecerea armatelor ruse va fi de scurtă
durată şi că nu va tulbura viaţa lor
obişnuită. Odată cu intrarea armatei
ruse în principate, Turcia începe să
bombardeze şi să atace malul românesc,
obligând România să se declare în stare
de război cu Imperiul Otoman. Ea şi-a
proclamat, la 9 Mai 1877, independenţa
în Parlament, prin glasul lui Mihail
Kogălniceanu, astfel: „... suntem
dezlegaţi de legăturile noastre cu
Înalta Poartă, suntem independenţi,
suntem o naţiune de sine stătătoare!”.
La 10 mai, domnitorul Carol, într-un
discurs în faţa camerelor reunite ale
parlamentului îşi exprimă satisfacţia
pentru faptul că făcuse din România
patria sa şi din naţiunea română
familia sa, afirmând că prin ruptura de
Turcia, România nu reclamă decât

„ceea ce trebuie să-i revină, titlul de
popor demn de a fi liber, de ţară ce nu
a înşelat atenţia Europei, de stat care
are forţa şi inteligenţa necesare
pentru a îndeplini misiunea ce i-a
fost încredinţată prin poziţia sa
geografică (s.n.)”. Pentru aceasta,
din timp, România a înţeles să mobili -
zeze preventiv armatele permanentă şi
teritorială cât şi cea de rezervă, în 25
aprilie mobilizarea fiind încheiată.
România a mobilizat peste 125.000 de
oameni, din care efectivele armatei
operative au fost de 66.000 de soldaţi,
12.300 de cai şi 190 de tunuri. Au fost
mobilizaţi, în vederea instruirii, aproxi -
mativ 14.000 de tineri din contingentul
anului 1877 şi membri ai – aproximativ
33.000. Dacă la 2 iunie Cancelarul
Gorceakov îi spune Prinţului Carol al
României că n-are nevoie de concursul
armatei române (prezenţa României la
tratativele de pace consecutive războ iu -
lui nefiind dorită, atunci când urmau 
să se discute noi împărţiri teritoriale!),
peste abia 10 zile, în 12 iunie, Ţarul
Alexandru este, totuşi, de acord cu
participarea acesteia pe câmpul de
luptă.

Trecerea Dunării de către armata
română s-a produs în urma telegramei
Marelui Duce Nicolae prin care acesta
solicita sprijin urgent pentru trupele
sale, care întâmpinau dificultăţi majore
la Plevna. La 22 iulie/3 august 1877,

Carol îl informa pe solicitant că au fost
luate măsurile de traversare. Până la
sosirea trupelor ruseşti, care avansau
lent, armata română intrase deja în
acţiune, asigurând apărarea liniei
Dunării, scop în care au fost întărite
principalele puncte de apărare la
vadurile de trecere din sudul Olteniei şi
Munteniei, au fost puse sub observaţie
navele flotilei turceţi de la Dunăre şi 
s-au executat lucrări de fortificaţii în
zona podului de la Barboşi. Acest pod,
situat la 15 km de Galaţi, era de mare
importanţă. deoarece peste el trecea
singura cale ferată care unea Moldova
cu restul ţării. Cele dintâi poziţii ocupate
de armata rusă au fost la Brăila, Galaţi
şi Reni, în vederea pregătirii forţării
trecerii Dunării. Operaţiunile militare
întreprinse de armata rusă în în zona
Dunării dobrogene au fost însă o
manevră secundară, o acţiune de
diversiune desfăşurată în scopul de a
abate atenţia armatei turce de la
traversarea fluviului în zona Zimnicea,
ce urma a fi pusă în operă în vederea
confruntării cu trupele conduse de
Osman Paşa. În acel moment istoric,
Turcia era considerată a treia putere
maritimă a lumii, şi dispunea la Dunăre
de numeroase nave moderne care
patrulau între Rusciuk şi Tulcea, având
misiunea de a supraveghea mişcările
eventuale de traversare a fluviului în
zona Brăila-Ghecet. 

RĂZBOIUL PENTRU 

Bateria Stefan cel Mare la Calafat 1877

Bateria Mircea la Calafat 1877

Bateria Elisabeta la Calafat 1877

Bateria Carol la Calafat 1877-1878

La 15/27 mai 1877 regele Carol I a vizitat bateriile regale române de la
Calafat. Ajuns acolo, regele a ordonat deschiderea focului asupra Vidinului.
La ora 19.30 a fost deschis focul de către tunul 1 din bateria Carol, după care a
executat foc tunul 1 din bateria Mircea, urmat de tunul 1 din bateria Elisabeta.
Forţele otomane au răspuns cu foc de artilerie după a doua lovitură
românească de tun, iar schimbul de focuri a durat o oră. La prima lovitură
românească de tun regele Carol I a rostit celebra propoziţie: „Asta-i muzica 
ce-mi place!”
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INDEPENDENŢA ROMÂNIEI
Forţelor navale turceşti deja existente

pe Dunăre li s-au adăugat pe braţul
Măcin câteva monitoare echipate cu
tunuri de mare calibru, astfel încât la 21
aprilie 1877 primele proiectile turceşti
au căzut asupra Brăilei, iar la 26 aprilie
turcii bombardează Calafatul, primind
în schimb replica artileriei româneşti,
bateriile Carol, Elisabeta, Mircea şi
Ştefan cel Mare. De acum, încă înainte
de proclamaţia de la 9 Mai, România se
considera intrată în război. Autorităţile
române, dând deci curs solicitărilor
ruseşti, au pus la dispoziţia aliatului
fregatele Ştefan cel Mare şi România,
canoniera Fulgerul şi şalupele Prutul şi
Rândunica. După pierderea a două
puternice nave cuirasate, Lutfi Digeli
(11 mai 1877, în faţa Brăilei) şi Duba
Seifi (13 spre 14 mai 1877, pe Braţul
Măcin), autorităţile militare turce şi-au
retras cea mai mare parte din flotilă la
Sulina şi Silistra, fără a mai îndrăzni să
înainteze spre Brăila şi Galaţi. Tocmai
aici s-a şi produs trecerea în Dobrogea,
în noaptea de 9 spre 10 iunie 1877, a
corpului al XIV-lea al armatei ruse, cu
ajutorul navelor româneşti Fulgerul,
Ştefan cel Mare şi Rândunica şi al
ambarcaţiunilor locuitărilor din Azaclău
şi al plutelor construite de aceştia.
Acest eveniment a determinat în 11
iunie părăsirea Tulcei de către Fahri-bei,
ultimul guvernator otoman. efectivele

trupelor turceşti din Dobrogea, la acel
moment, inclusiv unităţile de cerchezi
şi başibuzuci (ostaşi ai trupelor neregulate
de voluntari turci) ridicându-se la
11.500 de oameni, în timp ce forţele
russeşti cuprindeau 22.000 de
infanterişti, 4.000 de cavalerişti, 15
baterii pedestre şi 4 baterii călări cu
130 de tunuri. Operaţiunile militare
din Dobrogea nu au fost de amploare şi
nici semnificative. Pe dealurile din
jurul satului Garvăn o grupare de
3.000 de infanterişti şi 300-400 de
cavalerişti turci ocupaseră o poziţie
întărită, dispunând şi de 2 tunuri.
Profitând de întârzierea aducerii
tunurilor ruseşti turcii au atacat,
provocând inamicului pierderi. Ruşii
au reuşit totuşi să cucerească oraşul
Măcin, obligând trupele otomane să se
retragă spre Babadag, Hârşova şi
Tulcea, evacuate şi ele, ulterior. Pe
Colnicul Hora, din Tulcea, ruşii au
amplasat tunuri de mare calibru,
menite a ţine la distanţă atacul navelor
turcesti şi au scufundat, în dreptul
satului Prislav, corăbii încărcate cu
piatră scoasă din zidurile grădinii
publice a oraşului. La sfârşitul lunii
iunie, toate forţele militare turceşti,
precum si o parte a populaţiei
musulmane se retrăseseră la sud de
linia Cernavodă-Constanţa şi evitând
angajarea unor lupte cu armata rusă.

Oraşul Sulina, al Comisiei Europene a
Dunării, beneficiind de un statut
internaţional special a fost oarecum
protejat de armata rusă, până la data
de 9 octombrie 1877, când aceasta a
anunţat corpul diplomatic aflat în 
oraş că intenţionează să bombardeze
obiectivele militare turceşti. Până în
ianuarie 1878, când armata turcă a
capitulat, întreaga Dobroge a traversat
o perioadă de acalmie, dar şi de
tensiune şi incertitudine.

Prezenţa trupelor române pe câmpul
de luptă din actuala Bulgarie a fost
hotărâtoare, eroismul soldaţilor noştri
fiind remarcat şi elogiat atât de
corespondenţii de presă străini, cât şi
de aliatul rus. După căderea Plevnei
(28 nov./ 11 dec. 1877) armata rusă,
împreună cu detaşamentele de voluntari
bulgari, a reluat ofensiva spre Balcani,
spre Constantinopol, în timp ce diviziile
româneşti au pornit spre cetatea
Vidinului, pe care au neutralizat-o până
la încheierea armistiţiului (ianuarie
1878). Comportamentul exemplar al
Armatei Române, în aceste prime
confruntări dramatice la care era
supusă, a atras deopotrivă admiraţia
atât a adversarului şi aliatului, cât şi a
opiniei publice interne şi internaţionale.
De asemenea, comportamentul populaţiei
româneşti a fost unul exemplar, mii de
voluntari solicitând incorporarea şi

trimiterea pe front, iar civilii, în special
femeile, s-au remarcat prin admirabila
mobilizare în scopul uşurării efortului
de război al ţării şi al traiului celor
aflaţi pe front, prin confecţionarea 
de haine, adunarea de bani pentru 
donaţii şi participarea nemijlocită la
completarea efectivelor Crucii Roşii pe
frontul de operaţii şi în ţară. Osman
Paşa, unul dintre cei mai buni militari
implicaţi în acest război, a dorit 
să elogieze comportarea exemplară
şi bărbătească a trupelor române,
solicitând să-şi predea sabia, la
capitulare, colonelului român Cerchez.
Cei aproximativ 7.000 de prizonieri
turci, neechipaţi pentru iarna atunci
când au fost aduşi în ţară, au putut să
aprecieze omenia de care au dat dovadă
autorităţile româneşti şi populaţia în
scurta lor perioadă de prizonierat.
Acelaşi Osman Paşa, care, prizonier 
„pe cuvânt de onoare”, adică nepăzit,
într-un hotel bucureştean, cel care era
întampinat şi ovationat în fiecare
dimineata de sute de bucureşteni atunci
când ieşea să-şi bea cafeaua în balconul
camerei, avea să-i mărturisească
diplomatului român Ion Bălăceanu,
peste câţiva ani, că „turcii care
fuseseră prizonieri în România nu
aveau să uite niciodată chipul frăţesc
în care fuseseră trataţi”.

Arhivist Marian Negru

Podul de la Corabia 1877- 1878

Brevet pentru Crucea Trecerii Dunării, decernată în 1878 
soldatului Diaconu IonuPonton de trecerea Dunării la Corabia 1877
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Spre sfârşitul verii anului 1878
opinia publică din România dezbătea
cu aprindere consecinţele Războiului
de Independenţă, stipulate prin
Tratatul de Pace de la Berlin: cedarea
către Imperiul Ţarist a sudului
Basarabiei şi alipirea Dobrogei la
tânărul stat român. Trebuie spus că,
după sfârşitul – glorios, pentru români
– al războiului de la 1877, opinia publică
românească şi marea majoritate a
oamenilor politici aşteptau alipirea la
principate a nordului Basarabiei, din
care primiserăm deja cele trei judeţe –
Cahul, Ismail şi Bolgrad - împreună cu
braţul Chilia, încă din 1856, după
Războiul Crimeii. Tratatul de la Berlin,
prin care s-au fixat consecinţele
războiului de la 1877, a făcut ca Mihai
Eminescu însuşi, nu foarte încântat de
respectivele consecinţe, să scrie în
numărul 182 din 19 august al ziarului
Timpul, următoarele: 

„Dar dacă dreptul nostru
istoric (în Dobrogea, n.n.) şi
împrejurările sunt îndestul de
puternice faţă cu Bulgaria şi cu
alte puteri, lucrul nu stă tot 
astfel cu chiar populaţiunea
Dobrogei. (…) îl primim (teritoriul
Dobrogei, n.n.) într-adevăr, 
dar numai c-un titlu veritabil 
de drept, cu consimţământul
populaţiunilor.(…) În cazul când
populaţiile Dobrogei ar fi contra
anexiunii în forma ei cea mai
blândă chiar, de exemplu contra
uniunii personale, atunci ar fi un
semn: 1) că stipularea Tratatului
de la Berlin relativă la aceasta 
a fost subminată de mult de 
contralucrările unei puteri mari;
2) că ni s-a preparat o mreajă
care să ne consume puterile 
şi mijloacele în lupte sterile, al
căror rezultat - cel mai bun chiar
- ar fi cucerirea unei provincii cu
un climat în mare parte nesănă-
tos şi care nu ne-ar aduce nici un
folos pentru cincizeci de ani; căci
n-avem nevoie a spune, ceea ce
toţi ştiu, cum că de când Dobrogea
e cunoscută - adică de 2500 de
ani aproape, de la Herodot şi
până azi - ea a fost o provincie
mlăştinoasă, puţin populată,
foarte fertilă, dar şi foarte
nesănătoasă, care numai sub
cârma de fier a poporului roman
putuse ajunge la un grad de
înflorire relativă. Dar cum a
căzut cauza acelei înfloriri, adică
Roma, toată suprafaţa Dobrogei,
lăsată la discreţia agenţilor
naturii, care o stăpânesc, redeveni
repede pustiul care a fost întot-
deauna, un pustiu care atrage
prin fertilitatea lui mereu colonii
noi, dar pe care le şi stinge cu
aceeaşi repeziciune cu care le
atrage.”

Oarecum nedrepte erau cuvintele
marelui nostru poet, deoarece numai
de respingere nu se putea vorbi în cazul

dobrogenilor! Căci, pe la începutul
lunii noiembrie a aceluiaşi an, micul
orăşel Tulcea era în fierbere. Eveni -
mentul îndelung aşteptat – sosirea
reprezentanţilor administraţiei româ -
neşti ce urma a se instala în noua
provincie Dobrogea - întârzia să se 
producă. Veşti contradictorii agitau
populaţia paşnicului orăşel dobrogean,
ameţindu-i pe nerăbdătorii săi cetăţeni
ba că „Vin românii!”, ba, că „Nu mai vin
românii!”. Corespondentul la Tulcea al
ziarului bucureştean Pressa transmitea
în capitală, spre a fi publicate în
numărul 246 din 6-7 noiembrie, 
următoarele: „Românii se întrec 
cu şaga! Atâta întârziere este 
de nepriceput, mai cu seamă că
toate interesele suferă. Ce să fie
oare! Prin jurnalele oficioase nu
găsim nimic, nu se vorbeşte nimic
de această stranie tărăgănare a
ocupaţiei. Populaţia de aici e
cuprinsă ca de friguri, şi-ar fi în
stare să pună mână de la mână şi
să transporte trupele române
până aici, numai să se decidă
odată să intre.

Timpul s-a înseninat din nou şi
s-a încălzit, se pare că şi cerul
aşteptă, ca înainte de a se
acoperi de norii zăpezii să vadă
defilarea legiunilor române pe
drumul ce duce la mare, care de
astăzi va trebui să fie o ţintă 
constantă a stabilirii noastre.

Lumea speculantă este în mare
mişcare aici, fiecare voind să în -
treprindă câte ceva cu norocoasa
venire a Românilor în această
localitate. Astfel se proiectează
aşezarea unei imprimerii române;
deschiderea unui stabiliment de
locantă şi cazin; deschiderea
unei magazii moderne de tot felul
de papetărie pentru necesitatea
particularilor şi autorităţilor.
Tânărul Franghia, un inteligent
şi amabil negustor, a luat această
sarcină şi merită toate laudele,
căci Tulcea e lipsită de multe
lucruri trebuincioase unui popor
cult şi în progres.

Casele de locuinţă, care la
început se puteau avea pe nimic
pentru închiriere, astăzi sunt
destul de scumpe. În general,
traiul este ieftin şi nu va fi nevoie
decât de oarecare măsuri înţelepte
a administraţiei române, pentru
a menţine această ieftinătate (…)

Populaţia turcă începe a se
întoarce; din gospodarii ei de
frunte, care lăsaseră case bune şi
vii cultivate bine, astăzi găsesc
ruine în locul caselor, şi viile
închiriate unor speculanţi locali.
Turcii bat la toate uşile, se jelui-
esc la toate autorităţile, dar
rămân cu jalbele numai, căci
nimeni nu se mişcă la strigătele
lor. Aceşti oameni, odată stăpâni,
mândri, se târăsc astăzi la
picioarele slugilor lor de mai

înainte, care îi depărtează cu 
dispreţ şi ură.

Facă cerul ca dominaţia româ -
nă să poată uşura întrucâtva
existenţa acestor oameni printre
populaţiile creştine, recunoscân-
du-le măcar a zecea parte din ce
li se cuvine.”

Aşteptarea nu avea să mai dureze
mult. În dimineaţa zilei de 14 noiem -
brie 1878, la Brăila, Carol I trecea în
revistă trupele române ce urmau a
trece Dunărea în Dobrogea.

14 noiembrie 1878 la Tulcea

„Domnule Redactor, 

După atâta aşteptare, în fine,
astăzi s-a făcut primirea solemnă
a Comisiei române pentru primi -
rea Dobrogei. Pe la ora 11 de
dimi neaţă, se dădu ordine pen-
tru îmbrăcarea arcurilor de tri-
umf şi aşezarea transparentelor;
lumea începu a se mişca în toate
direcţiile şi încă pe la 12 ore o
mulţime mare umplea ograda
Agenţiei austriece şi cafenelele
portului; comisia era aşteptată
pentru ora trei după amiază.

Pe la ora 2 şi jumătate, sosi 
la debarcader agentul nostru 
(agentul consular român Constantin
Stoianovici, n.n.), în trăsura beiului
Dumitrachi, dimpreună cu mai
mulţi notabili români din Tulcea.
Pe la ora 3 fără un sfert, se zări
vaporul român „România” cu
hornul lui cel alb ca zăpada, şi
lumea începu a se îndesa în port.
Peste câteva minute, sosiră toţi
consulii şi vice-consulii puterilor
străine şi toate flamurele consu -
latelor se ridicară de-a lungul
portului; la debarcader se înfip -
seră două steaguri române.
Sosiră imediat apoi guverna-
torul rus al provinciei, împreună
cu Prea Sfinţia Sa Mitropolitul
bulgar, asemenea Prea Sfinţiile
lor Vlădicii greci şi primarul
oraşului. Pe la ora 3, vaporul
român zvârli funiile la debarcad-
er, şi guvernatorul, împreună cu
toţi cei de mai sus, făcu onorurile
primirei comisiei române.

Distinsul nostru bărbat Nicolae
Catargi, preşedintele comisiei,
salută cu distincţie pe toţi cei de
faţă la debarcader, sărută crucea
din mâna Prea Sfinţilor Vlădici,
şi, luat de guvernator în trăsură,
plecă la conac (sediul guvernatorului
provinciei, generalul rus Belaţercovici,
apoi sediul prefecturii, actualmente
Muzeul de Artă, n.n.). Fiecare 
comi sar român fu luat prin tră-
suri particulare, de personajele
distinse aflate la debarcader şi
conduşi cu toţii la conac.

Mulţimea se luă în fugă după
trăsuri; copii, femei, bărbaţi, 
cu toţii deteră buzna, şi toate 

dughenile şi toate casele pe 
drumul pe unde trecea comisia
erau ticsite de lume şi de popor
voios.

Ajungând la conac, comisia
română fu introdusă de guver-
nator în salonul cel mare, şi aici
distinsul d. Catargi recomandă
guvernatorului pe ceilalţi membri
ai comisiei. Pe colonelul Pilat din
partea ministerului de război, pe
d. Vera din partea finanţelor, pe
d. Liciu din partea justiţiei, pe 
d. Perisceanu din partea minis-
terului de interne. După câteva
momente, guvernatorul se retra -
se şi comisiunea română rămase
a primi felicitările localilor; ei
fură duşi în urmă pe la quartirile
pregătite.

N-am crezut vreodată că, la
primirea comisiei, va fi o aşa 
de însemnată demonstraţie pe
stradă. Peste 8000 de persoane,
de toate clasele, umpleau străzile
de la port până la conac, şi apoi
uliţa până la biserica română; 
şi această demonstraţie a fost
spontană, fără ca nimeni să o
provoace; ea a fost produsul
unui mare sentiment de bucurie
a populaţiei şi ea onorează
foarte mult ţara noastră. Ce va fi
dar cu ocazia intrării trupelor
române, şi ce proporţii va 
lua demonstraţia? Ar fi foarte 
prudent ca, la intrarea trupelor
române în Tulcea, o mână 
vigilentă să organizeze un mic
serviciu de poliţie, pentru a
menţine ordinea în mersul şi
aglomerarea mulţimii. Nu ne
îndoim că guvernul român se va
fi gândit la aceasta.

Din faţa debarcaderului şi
până la biserica românească,
unde armatele româneşti se 
vor opri acolo pentru a primi
binecuvântarea religioasă este
un parcurs cam de 15 minute. 
În lungul acestui parcurs, sunt 
ridicate 4 arcuri frumoase de 
triumf şi un mare transparent în
faţa bisericii. Arcul, din vale de
la port, care este cel dintâi la
intrarea armatei în Tulcea, are
peste 20 de stânjeni lăţimea şi 6
înălţimea, foarte frumos îmbrăcat
şi gătit. Mijlocul său are în faţă
marca ţării nostre cu deviza
Măriei Sale; latura din dreapta
are un cerc mare, în care stă
scris „Alexandru II”, iar latura
din stânga un cerc asemănător
în care stă scris „Carol I”.
Steguleţele, ce împodobesc acest
cerc, sunt române şi ruse în
aceeaşi cantitate şi mărime.
Acest mai bogat şi mai principal
din oraş este ridicat după gustul
guvernatorului de populaţia 
bulgară. 

Tulcea şi noua administraţie

CÂND AU INTRAT
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(...) Pe el stă scris iluştrilor 
aliaţi, ceea ce pare cam întunecos,
deoarece nu putem pricepe, mai
ales că vedem scris, Alexandru II,
şi steaguri ruseşti, ce înseamnă
iluştri aliaţi. Este făcut pentru
românii care vin, sau pentru
ruşii care se duc? Căci şi unii 
şi alţii au fost aliaţi. Apoi iară 
nu pricepem cum noi am fost 
„aliaţii” bulgarilor din Tulcea,
deoarece până în prezent ocazia
nu s-a prezentat, încă. Oricum ar
fi, este desigur o politică ascunsă
la mijloc, pe care noi nici nu ne
mai batem capul de a o dezlega,
deoarece nu poate avea nicio
consecinţă serioasă, şi nici nu 
se poate frustra cu asemenea 
tertipuri sentimentul mare şi
profund al populaţiei din Tulcea
pentru români şi guvernul lor.

Al doilea arc vine acel în drep-
tul hotelului Odesa, cuprinzând
lăţimea uliţei şi care aparţine
îndeosebi comunităţii grece. În
faţă, se văd zugrăviţi oştenii
români; pe laturi şi în frontispiciu,
o mare ghirlandă cu potretul
Alteţei Sale Regale Carol în
dreapta, şi în stânga portretul
Doamnei. În faţa farmaciei, vine
al treilea arc de triumf, ridicat de
comunitatea israelită, cu o mare
ghirlandă de flori în frontispiciu
şi cu marca României, purtată de
doi îngeri, şi cu diferite alte
tablouri şi urări pentru Vodă şi
armată. Între altele, am citit sub
coroană, scrise cu litere mari:
„Onoare patriei” şi am rămas
surprins, găsind asemenea devize
în populaţia Tulcei, ceea ce nu 
se găseşte decât la popoare 
înaintate în cultură şi în senti-
mente. Mai la deal, şi aproape de
biserica română St. Nicolae, care
de acum va deveni catedrala
provinciei întregi, stă al patrulea
arc de triumf al populaţiei
române din Tulcea. Frontispiciul
împodobit cu flori; latura dreaptă
are un ţăran cu un steag în
mână, şi cu inscripţia „Trăiască
populaţia Dobrogei”, iar latura
din stânga are o ţărancă care
toarce, cu inscripţia „Trăiască
independenţa română”. Apoi,
vine un mare transparent în faţa
bisericii purtând în frontispiciu
pe Măria Sa cu Doamna la braţ şi
înconjurată de o ghirlandă de
flori. Sub Alteţele Lor Regale stă
înscris „Bine aţi venit fraţi
români”. În dreapta, zugrăvită o
ţărancă cu un snop de grâu pe
umeri, iar, în stânga, un dorobanţ
român.

Toate aceste arcuri sunt bine
îmbrăcate şi frumos zugrăvite;
ele sunt împodobite cu steaguri
române mari şi mici, amestecate
pe unele locuri şi cu steagurile
ruseşti; dar astfel a fost porunca,
şi dumneavoastră cunoaşteţi

deja cu câte greutăţi a trebuit să
lupte populaţia, pentru a putea
face şi ceea ce a făcut.

Dacă comparăm primirea co -
mi siei române de către populaţia
din Tulcea, cu acea ce s-a făcut de
populaţia din Ismail comisiei
ruse, apoi ne putem mândri cu
afecţiunea şi interesul ce ni se
poartă. Suntem într-adevăr un
popor mic la număr şi la putere,
dar suntem mare prin libertăţile
noastre, prin cultura noastră,
prin veneraţia şi respectul ce
avem pentru libertatea, onoarea
şi averea altuia. Primirea 
afectuoasă, spontană, făcută de
populaţia Tulcei comisiei române
este încă o dovadă strălucită de
stima şi încrederea ce insuflăm
în afară de hotarele noastre.”

(Pressa, XI, nr.256, 
19 noiembrie 1878)

Până să vorbim despre urmările
Războiului de Independenţă şi ale zilei
de 14 Noiembrie 1878, să ne întoarcem
puţin în timp şi să ne amintim 
de gloriosul an 1859, cel al Unirii
Principatelor, spre a înţelege că
lucrurile sunt legate şi că istoria nu este
o înşiruire de evenimente aleatoare.
Cel puţin, nu aceasta, despre care 
vorbim şi o sărbătorim acum şi aici!
Comisia europeană trimisă în 1959 în
principate pentru a supraveghea modul
de desfăşurare al alegerilor domnitorilor
în cele două adunări elective, de la Iaşi
şi de la Bucureşti, era condusă de
Auguste Carance, favorabil românilor
şi planului lor de a alege acelaşi 
domnitor şi la Iaşi, şi la Bucureşti, în
pofida intereselor Rusiei şi Austriei.
Trebuie însă menţionat că întreaga
comisie ne era favorabilă. Astfel a fost
posibilă alegerea aceluiaşi domnitor,
Alexandru Ioan Cuza, pentru ambele
Principate, speculându-se ambiguităţi
ale textelor tratatelor cu girul unei
înalte comisii europene. Apoi, au urmat
reformele lui Cuza şi Kogălniceanu şi
Brătianu, apoi ţara şi-a luat numele de
România (1862 ), apoi, şi cu banii din
vânzarea unei moşii a lui Brătianu, se
pare, Carol I a fost adus în ţară, con-
form unei strategii anterior adoptate
(domn pământean ales pentru şapte
ani şi apoi înscăunarea unui principe
dintr-o casă domnitoare europeană,
pentru garantarea viabilităţii tânărului
stat roman în condiţiile ostilităţii pre-
vizibile a unora din marile puteri!),
creându-se dinastia şi adoptându-se
constituţia (1866). Căci, încă din 1857,
Unirea Principatelor era văzută de
oamenii politici români ca trebuind a fi
urmată de înscăunarea unui principe
dintr-o casă regală europeană: „De aceea
românii vor astăzi cu tărie ca să aibă
în capul noului stat un membru luat
dintr-o familie domnitoare în Europa
apuseană; ei, cerând un conducător
din aceste dinastii, dau chezăşie Europei

că sunt hotărâţi să meargă în cel mai
deplin ordin pe drumul ce însăşi
urmează, adică: drumul progresului, al
civilizaţiunii. Nici pentru noi principele
străin nu este de o mai mică chezăşie
în privinţa Europei: solidaritatea ce
există între dinastiile europene o să le
facă a se interesa la existenţa noastră
naţională mai deadreptul şi mai cu
dinadinsul; şi astfel garanţia tractatelor
o să fie răzimată, întărită, de garanţia

intereselor în parte a mai multor
dinastii puternice!” spunea Brătianu în
Divanul ad-hoc de la 1857. Pentru a
avea un rege (care, ca persoană, deja
exista!) spre a fi egali cu celelalte 
state europene, trebuia să fim un stat 
independent, altfel rămâneam doar cu
„o alteţă regală” şi inferiori celorlalte
state. În pagina următoare vom vedea
căte ceva despre urmările acestor
evenimente istorice.

ROMÂNII ÎN DOBROGEA

Facsimilul proclamaţiei rostită de Carol I şi
scrisă de Mihail Kogălniceanu, al carei text poate

fi citit în prima pagină a acestui număr
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În amintirea emoţionantului moment
al anului 1878, în care reprezentanţii
Guvernului României şi trupele
române au trecut pe sub cele patru
arcuri de triumf, tulcenii au ridicat în
replică un arc de triumf din bronz
aproape de catedrala Sfântul Nicolae.
Graţie cuceririi cu arma în mână, pe

câmpul de luptă, a independenţei sale,
România a putut să-şi încoroneze
regele (1881) pe care şi-l pregătise din
timp pentru asta. Imaginea de mai jos
reprezintă o schiţă aparţinând lui
Carol Popp de Szathmari. Aceste
momente echivalau pentru ţară cu
ceea ce înseamnă astăzi, simultan,
eliberarea cărţii de identitate şi
recunoaşterea dreptului de vot pentru
un cetăţean, consfinţind prima
integrare europeană a statului roman

ca stat independent, avându-şi
propria misiune continentală. Spre a
nu lăsa o neonorantă uitare să se
întindă ca o bulboană neagră, Ziarul
„ACUM” din Tulcea şi, mai apoi,
Fundaţia „GALERIILE ACUM”,
împreună cu Ansamblul Artistic
„BALADELE DELTEI”, pe atunci al

Centrului Artistic Judeţean, au
organizat începând din anul 1998 în
fiecare an evenimente culturale şi
artistice spre sărbătorire. Astfel, timp
de cinci ani, până în anul 2002
inclusiv, în 14 Noiembrie s-au
desfăşurat, în aer liber, în Piaţa Civică,
mari spectacole de folclor, reunind
ansamblurile locale şi judeţene şi mari
interpreţi români de folclor din ţară,
din Republica Moldova şi din
comunitatea românească din Serbia. 

De asemenea, s-au organizat
simpozioane pe teme de istorie şi
expoziţii de document istoric de
arhiva, cu participarea Arhivelor
Naţionale Bucureşti şi Tulcea. Spre
cinstea lor Consiliul Judeţean Tulcea
şi Primăria Municipiului Tulcea au
sprijinit financiar şi organizatoric
aceste manifestări, asumându-şi-le,
iar Ansamblului Artistic „BALADELE
DELTEI” i-a revenit sarcina de a
marca an de an ilustra sărbătoare.

După ce preşedintele Consiliului
Judeţean Tulcea, domnul Trifon
Belacurencu, afirmase în anul 2001 că
se vor începe demersurile pentru
obţinerea unei legi de marcare şi
sărbătorire a zilei de 14 Noiembrie, în
anul 2015 acest act normativ a apărut,
în sfârşit: 14 Noiembrie este, de
atunci, o zi de sărbătoare legală a
statului român! Să vorbim şi despre
asta copiilor noştri!

LA 140 DE ANI DUPĂ!

Litografia lui Carol Popp de Szathmari reprezentând
suita regelui Carol I, pentru încoronare


