
Babadag, Tulcea



       E situat pe malul lacului Babadag, in
depresiunea cu același nume, la poalele dealurilor
împădurite Coiun Baba (tatăl oilor), Sultan Tepe
(dealul Sultan) și lanik Bair (dealul Ars).

       Teritoriul administrativ al orașului
Babadag se întinde pe o suprafață de
12.188 hectare, în intravilan doar 600.

- terenul arabil: 2.863 hectare 
- pădurile: 4.668 hectare
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Babadag 
oraș istoric       Pe teritoriul orașului a existat o așezare de epocă romană

numită Vicus Novus, menționată într-o inscripție din vremea
Imperiului Roman, în anul 178. S-au găsit vestigii care dovedesc un
nivel cvasi-urban de dezvoltare (conducte pentru apă din ceramică
arsă încastrate în zidărie). În perioada sec. I-IV așezarea a devenit
Vicus.

      Prima atestare documentară este din 1263, denumirea
turcească a orașului fiind Babadag (Muntele Tatălui).   
     

Cea mai veche descoperire arheologică este o așezare întărită
care atestă faptul că zona a fost locuită continuu, obiectele
descoperite aici datând din secolele XI - VII î.Hr., perioada timpurie
a epocii Hallstatt.



Anul 1417 - în urma  luptelor grele dintre Mircea cel
Bătran și turci, aceștia din urmă își întind stăpânirea
până la gurile Dunării, orașul devenind locul de
adunare a oștirilor de invazie. 

        În epoca medievală, după cucerirea Dobrogei
de către Imperiul Otoman, locuirea devine din ce în
ce mai importantă în zonă, iar după un timp,
așezarea capătă un caracter urban.

Pentru o perioadă, orașul a fost centrul administrativ al Dobrogei, fiind cel mai dezvoltat oraș dobrogean.



Mausoleul lui Salik Sari Dede

        În 1262, o colonie de circa 10.000 - 12.000 de turci, sub conducerea dervisului Baba Sari
Saltuk, s-a stabilit în nordul Dobrogei. 
        Saltuk e considerat un simbol al unității culturii turce. Faimos gânditor turc, a fost o
persoană profund respectată nu doar de musulmani, ci în același timp, și de unii creștini;
cunoștea religia și limba creștinilor în măsura unui preot, că s-a aflat în relații apropiate cu ei,
iar pe unii dintre ei a reușit chiar să îi convertească la islam.

      Sarı Saltuk a trăit 99 de ani, fiind ucis prin otrăvire. 
În anul 1484, sultanul Baiazid al II lea a poruncit să se
construiască un frumos mausoleu pentru Baba Sari Saltuk.

1557 - solul polon Erasm Otwinowski semnala la
Babadag "un loc de închinăciune idolatră la mormântul
unui dervis sau calugăr turc"



1596 - Letopisetul Cantacuzinesc menționează
atacarea Babadagului și de "haiducii" lui Mihai Viteazu.
1678 - reședința pașei s-a mutat de la Silistra la
Babadag.

1587 - cetele căzăcești au distrus și au ars un
însemnat castel turcesc din localitate.
1594 - Cronica lui Baltazar menționează un atac al
detașamentului  transilvănean comandat de generalul
Kirali Albert asupra orasului.

sec. al XVII-lea - potrivit călătorului turc Evila Celebi,
prima așezare a coloniei turcești a purtat numele
conducătorului lor, Baba-Saltuk, schimbat apoi, după
distrugerea mormântului acestuia de către creștini, în
Babadag.



1768 - 1774 - războiul ruso - turc.
1771 - trupele turcești au iernat în tabară de la
Babadag.
1774 - prin pacea de la Cuciuc - Cainargi din Dobrogea
de Sud, Moldova și Țara Românească rămâneau sub
suzeranitate turcească, dar li s-a recunoscut rușilor
dreptul de control și apărare a românilor împotriva
abuzurilor turcești.

1872 - un act al Tribunalului din Babadag mentioneaza
ultimul pașă: Hasan Pașa.
1877 - 1878 - războiul dintre Rusia și Imperiul Otoman.
1878 - prin pacea de la San Stefano, Dobrogea este
anexată Rusiei pentru a face schimbulcu România
pentru Basarabia sudică



     Războaiele timpului vor afecta durabil conştiinţa şi
tradiţiile locuitorilor, obligaţi permanent să-şi refacă
vetrele sub presiunea neîndurătoare a conflictelor
militare.



Carol I. Proclamația către dobrogeni
“Locuitori de orice naţionalitate şi religie, Dobrogea – vechea posesiune a lui
Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. Religiunea voastră,
familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni
nu le va putea lovi, fără a-şi primi legitima pedeapsă. Armata română, care
intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi, model de
disciplină, de a ocroti paşnica voastră vieţuire."

Dobrogea revenea României, prin pacea de la Berlin, din 1878. 



Dascăli și preoți din toată țara au venit 
în Dobrogea ca să îi învețe carte pe copii

     În urma apelului făcut de guvern, învățătorii și
preoții din țară au venit în Dobrogea cu
gospodăriile în spinare, ca să-i școlească pe
copii și pe adulți. 
     În toate comunele din Tulcea și Constanța au
funcționat școli primare sătești de stat, chiar
începând cu 1878, anul Unirii.

     În 1880, frecvența în toate școlile primare
dobrogene era de 3.100 de fete și băieți.
      În 1905 erau peste 19.500 de elevi. 

   Ulterior au fost înființate și licee pentru fete și pentru băieți, școli profesionale, școli de comerț, de
meserii, de ucenici, de contabili, de agricultură.



Români



Tătari



Turci



Lipoveni
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Locuințe



Anatole Magrin e primul fotograf al Dobrogei, a vizitat zona în 1875.



       Turcii, tătarii, lipovenii, românii, bulgarii, uzii, cumanii, cazacii, pietrarii
italieni, germanii, cerchezii sunt doar cateva din popoarele care au poposit
vremelnic în zona Dobrogei. 

        Fiecare a lăsat ceva pe
acest pământ, unii mai trăiesc
și azi pe aici și-și duc mai
departe tradițiile și cultura, alții
au plecat, dar toți au lăsat o
urmă. Provincia se poate
asemăna unui muzeu sau unui
laborator sociologic, sau mai
bine spus, antroposociologic.



Germanii se feresc cu grijă de orice amestec, afirmând că e deosebire mare de cultură.

Mocanii se țin rezervați față de românii din regat, se cred superiori prin economie,
hărnicie, moralitate.

Lipovenii nu se amestecă, pe cale legală, cu alte nații.

Turcii nu se încuscresc cu tătarii, pe care, în ciuda comunității de religie, îi
desconsideră, ca fiind o rasă inferioara turcilor și mai puțin cultivată.

Creștini cu mahomedani nu prea se amestecă.

În general, se pare ca în procesul de contopire a elementelor, nu religia, și nici
nationalitatea reprezintă factorul hotărâtor, ci gradul și felul culturii. E drept însă că
deosebirea de religie presupune, uneori, și o mare deosebire de cultură.

sursa: Henric Sanielevici, Viața Românească (1911)



Numărul de locuitori ai orașului Babadag



Romi 
(13,63%)

Turci 
(4,41%)

 Altă etnie
(0,64%)

Necunoscută
(11,38%)

Români (69,91%)

Componența etnică



Ortodocși (70,32%) Musulmani (17,69%)

Componența confesională

Necunoscută (11,37%) Altă religie (0,6%)



Babadag, ieri și azi

Până la jumătatea secolul XX, economia Babadagului a avut un pronuntat caracter agrar. Industria era
reprezentată prin întreprinderi mici, în special din domeniul alimentar.



Babadag, ieri și azi
      Pentru a remedia lipsa de ploaie, care se
simte așa de mult, statul plantează păduri, iar
mocanii - veniți întâi ca păstori, germanii -
agricultori de frunte, românii mai harnici,
aduși sau veniți din țară, se silesc să redea
pământului productivitatea pierdută.

sursa: Henric Sanielevici, Viața Românească (1911)



Babadag, ieri și azi



Babadag, ieri și azi

     În 1940, prin Înaltul Decret Regal nr. 635, se
constituie Batalionul de Infanterie Marină -
prima unitate de acest fel din Armata Română.

     În 1971 este înfiinţat Batalionul 307 Infanterie
Marină, în subordinea Comandamentului Marinei
Militare.



Țara morilor de vânt

     Măcinatul grânelor în Dobrogea se făcea în trecut
cu ajutorul morilor de vânt. În anul 1901, pe tot
cuprinsul Dobrogei erau 639 mori de vânt, din care
437 în Tulcea. 



Curiozități Descântece din Dobrogea, dezvăluite
într-o colecţie de folclor din anul 1880.   

     În culegerea de folclor a Dobrogei ca
provincie românească, intitulată „Călӗtorie
în Dobrogia“ (1880), cărturarul Teodor T. 
 Burada dezvăluie care sunt descântecele
locuitorilor dintre Dunăre şi Marea Neagră. 

      Burada a identificat obiceiuri populare
pe care dobrogenii le practicau în caz de
turbare, răni, muşcătură de şarpe etc. Pe
lângă leacurile băbeşti, vracii de ocazie
rosteau incantaţii amestecate cu rugăciuni,
care aveau rolul de a convinge bolnavul că
va fi vindecat cu ajutorul duhurilor cerului
şi naturii. 


