LIVIU ŞTEFANESCU

PERSPECTIVE ALE MUZEOGRAFIEI DOBROGENE
PRIVIND ISTORIA MEDIE.
Interesul pentru realizarea secţiei de istorie feudală a Muzeului din
Constanta, manifestat cu cîţiva ani în urmă, dezvoltarea puternică a arheologiei feudale în ţara noastră şi pasiunea pentru lucrările grele cu
rezolvări puţin spectaculoase dar temeinice şi necesare, pot fi criteriile
care ispitesc 'a bordarea temei prezentei comunicări. Considerînd muzeografia nu ca o disciplină de interferentă, ci ca un domeniu de sine stă
tător, situat este drept - în rîndul ştiinţelor de informare şi documentare în primul rînd, atunci aprecierea necesităţii realizării unei părţi
a acestui aşezămînt care se denumeşte n1uzeu nu poate începe fără precizarea unor coordonate.
Pentru muzeul de istorie, sau în cazul de faţă, secţia unui lTIUZeU,
lucru cu care trebuie Inceput este colecţia, patrimoniul. Muzeografia
românească din ultima vreme fără să se considere ca acţiune de pionierat lipsită de înaintaşi - a trebuit să-şi depăşească unele din definitoliile sale linii ,clasice şi - cu mai mult OIi mai puţin succes - a reuşit
să pornească mai întîi de la necesitate şi apoi la constituirea patrimoniului muzeal. Se pare că ş i intreprinderea unei asemenea activităţi, ca
aceea a istOliei fe udalismului pe acest col ţ sud-estic al pămîn tului patriei noastre, nu poate începe de la o colecţie muzeală închegată la expoziţie) ci într-o strî n să interdependenţă, invers, de Il a efect la cauză.
In astfel de situaţii cel dintîi lucru este stabilirea unor etape, un
fel de incursiune în cronologie, marcată de evenimente istorice, ca.r e
să ducă la ceea ce în termeni mult prea proprii muzeografiei de astăzi
se numeşte alcă tuire a unei tematici. Această nlanieră impune o ordine
şi un criteriu în ·c erc.etarea care urmează pentru selectare sau prospectare a exponatelol' necesare şi înlocuirea lor acolo unde "ideia temei impune, cu rrtaterial c:omplimentar. Se cunosc situaţii in muzeografia noastră unde chiar :adunînd nlulte colecţii,anumite evenimente istorice trebuiesc totuşi ilustrate cu materiale complimentare. .
Este oare -o muncă mai puţi n calificată, decî t a înaintaşilor care
după t imp îndelungat, cu strădanii remarcabile şi eforturi financiare
costisi toare -reuseau să realizeze un muzeu - adică o colecţie expusă acţiunea de conştientizare a nlaselor cu care etapa istorică actuală de
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dezvollare a societăţii românesti el fertilizat muzeografia noastră ce-o
rindu-i mai inUi O muncă de apreciere a necesităţii creării unei instituţii muze-ale şi apoi a formării patrimoniului ei ? Dacă reluăm tezele de'
bazR ale muzeografiei ca ştiinţă în cadrul actualei revoluţii tehnico -ştiin-·
tifice mondiale vom observa că procesul cunoaşterii implică astăzi o a titudine activă în d eterminarea etapei su perioare a condiţiei omului în societate. Nu întîmplător marea manifestare a muzeografiei mondiale de
la Paris şi Grenoble din august 1971 a abordat această temă.
Determinind astfel cea dintîi coordonată pentru perspectiva muzeografiei dobrogene privind istoria medie, va t rebui să ne ocupăn1 de ela- o
borarea tematicei şi în funcţie de aceasta să orienteze efortulile în ve- o
derea ~trî ngerii patrimoniului.
Unde începe istoria feuda1ismului în Dobrogea? Cercetările mai noi
atestă apariţia relatiilor de colonat in secolele V-VI presupunind aparitia şi dezvoltarea unei olase de ţă· rani 1iberi ,)organiza tă în comunităti
care Istăpînea pămîn tu 1 în devălmăşie ş i a căror viaţă va fi reglen1entată
în secolele VII-VIII de "Legea agrară ('/6fL(~ YZ"'Pyuy.o~) " '.
In orice caz prima parte a tematicei propuse va trebui să cuprindă
toate dovezile istoriei dobrogene în tre sec. VI-X adică perioada de·
formare a relaţiilor feudale, a formării limbii şi poporului român. Mai
· a les că argumente puternice ş i citez unul dintre acestea: ))" . .in scripţia va-o
· su]ui de la Capidava, oferă în ordinea vechimii , cea de-'a doua dovadă
de limbă romani că sau st răromână în zona Balcano-dun ăreană" 2, ple-·
· dează pentru această primă mare secţiune destul de bogată În exponate,
în t'eferiri documentare ş i mai ales în aprecieri necesare vizitatorul ui.
O a doua parte a tematicei propuse ar trebui să cuprindă intervalul dintre sec. XI si pînă la 1385. Importanta Dobrogei În acel timp.
un real mozaic etnic dar cu elemen t românesc precumpănitor. a deter· minat constituirea în sec. XI-XII a acelui ti nut bizantin dp graniţă·
cat'e : " .. .începea din sus de Silistra şi mergea către gurile Dunării , pentru a f i statornic amintit ca unitate administrativă 'a oraşelor şi ţi nutu -·
rilor de la Dunăre"'~ denumit Paradunavon sau Paristrion. Anna Com· n ena pomenea în · 1086-1091 formaţiunile politice feudale conduse de
· că peten iile Tatu, Sacea şi Se-slav despre care Nicolae Iorga spune că
sînt : " ... cele dintii c!istalizări dp stat ale românilor" ", pentru ca Nicolae
Băneseu pornind de la cu tot ul alte consideraţiuni să ajungă însă la
aceeaşi apreciere,
Mentiunile despre 'r om anu ponticL vlahii pontici, sin t repetate la
imperia1a ' scriitoare!l, a po i ma} evidente la Kinnam os care povestind·
i R. Vulpe, r. Barnca , Din. istoria Dobrogei. voI. IL Bucureşti. 1968. p. 455.
2 A. Rădul escu, Un atest·at- strărom â nesc la Capidava, Ponfica, 1970, U f,
Constanţa, p. 271.

un d1lcat de . graniţ·ă bizantin în Dobrogea, în Ana1921. pp. 313-317.
t; N. Iorga, Cele dintii ctistalizări de stat ale românilor, În Revista Istorică,
·an. V, Buc ureşt i, 19.19, pp. ]03-113.
5 Annae Comnenae, Alexiades, liber X, cap. 2 cd. Bonn, 1878, pag. 10 şi ÎIT
cap. 9 pag. Il.
3 N.

Băn eSCll. Paristrion.
1[, CQnstanţa,

lele Dobrogei, an.
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luptele duse de Manuel Comnenul cu ungurii la 1164 afirma că Leon
Vatatzes: " ... adunîndu - şi din altă parte 31'mată numeroasă ş i chiar o
mare mulţime de Vlahi, care se zice că sînt coloniştii Italilor de odinioară, avea ,o rdinul să năvălească în Ungaria din ţinuturile de către Pontul Euxin, de unde nimeni niciodată nu năvă'lise asupră-le" G. Mărturii
bogate apar pentru această vreme la cronicarii bizantini, francezi,
germani şi la căIătorii-misionari despre românii din Dobrogea, vlahii
ponti<:i : Nicetas Choniates, Geoffroy de ViUe-hardoien, Hemi de Valanciennes, PhHippe Mouskcs episcop de Tournay, Ansbel'tus cronicul expediţiei lui Friedlic Barbă-roşie, călugărul minorit Wilhelm de Rubriquis,
cronicarul bizantin G. Pachymeres. Lăsînd la o parte polemicile cu oamenii de ştiinţă care supraestimează rolul lumii slave în acel timp şi pe
aceste n1eleaguri, adăogînd ceea ce arheolog ia a descoperit in ultimele
decenii, muzeografia dobrogeană va înfăţişa această a doua etapă a feudalismului cu o abundenţă de materi'ale documentare, complimeniare,
pentru ,a o încheia la 1385 cînd moa"e Dobrotici de la care a rămas numele acestei ,păl'ţi a pămîntului patriei noastre.
Cea de a ·treia etapă a tematicei pe care încercăm să ne-o propunem incepe cu domnia hti Mircea cel Bă trîn asupra Dobrogei, moment
care reaminteşte de extensiunea şi măreţia de odinioară a statului dac
subliniind faptul că domnul Ţăl'ii Româneşti se in titula ş i "Terrarum Dobrodicii Despotus -et Tristri Dominus" i. Realizarea n1uzeografică a acestui eveniment poate avea în vedere realizări similare, mai mult sau mai
puţin reuşite, dar în orice caz pline de se mnificaţie istol'ică adîncă. Etapa
aceasta va sublinia puternica afirmat'e a românilor în Dobrogea pînă la
J444. La această dată se consem n ează o puternică acţiune de risipire a
populaţiei din -centrul Dobrogei înspre laturile prov inciei. Cronicarul poIon Jan Dlugosz consemna acest eveniment în următorii termeni: "Ungurilor, Românilor şi celorlalţi din armta regelui, flica le puse aripi la
picioare aşa încît voie\'odul Ioan Corvin, căpi tanul armatei , care avea
călăuze pricepute, ajunse numai în două zile şi două nopţi la malul Dunării, la vadul La Floci, pe unde trecu în Ţapa Românească; alţii însă
nu ajunseră decît în trei şi chiar în patru, sau cinci zile ş i nopţi, la
acelaşi mal al Dunării ş i fără să mănince ceva ... ". Cronicarul subliniază
faptul că in afară de români nimeni nu ştia încotro s-o apuce precum ş i
faptul că cei care : ~, .. n-avură călăuze ron1ânl, ajunseră sau în locurile
turcilor pe care le socoteau că sînt creştine, sau pieiră fie rătăcindu-se,
fie de foame. fie de frig" "' Nu mai puţin importan t este faptul că cei
care trecuseră pe fugari cu luntrea pe celălpJt mal erau tot români ceea
ce indică puternica pl~ezenţă c on tinuă a populaţiei pescă:reşti de români
de-a lungul bătrînului fluviu.
/; Kinnam os. VI. ed :f!,·1ignem , pC\rag. 260, coL 626 ; ef. C. I3rătesclI, Po pulaţia
Dobrogei, în volumul omagial ed itat în 1928 .
., D. Ondul. Mircea cel Bătrin, Bu c u reşti. 1918, pp. 9- 10; Id e m, Titlul lui
Mirc ea cel Blit rin şi J)oses il.lf1ile hli, jn Convorbiri litera re, XXXV-XXXVII,

, 190 1- 1903.
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J. Dlugosz, Liber VII, p. 809-81 0. exemplar af lat la · x.'(uzeul de istori e al
R. S. România, expu s în sala 27.
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Cea de a patra etapă constituie o constatare care se impune. După
1444 Dobrogea ,capătă de la turci aceeaşi importanţă pe care i-o acordaseră romanii. Mohan1ed .a înţeles rolul strategic al provinciei şi de aceea
întăreşte cetăţile lenisala şi Isacea. Acum începe mai temeinic îndelungata convieţuire <l populaţi ei turce în Dobrogea ca o acţiune de colonizare în special în -regiunea păduroasă a Deliormanului. In restul provinciei numeroase informaţii şi mai ales hărţile medievale vor forma categod.a de bază a exponatelor pe care muzeograful chemat să dea viaţă
vremurilor trecute le va folosi ,cu mult interes. Nu trebuiesc uitate nici
informatiile cronicarilor turci S3.U ale călătorilor dintre care aceea 'a lui
Evliia Cclebi retine atentia. Pînă la finele secolului 'a l XVI-lea vor trebui
consemnate nu~eroasele' războaie româno-turce pentru independentă ca
acela al lui Mihai Viteazul cînd domnii români trec Dunărea în Dobrogea,
şi incendiază garnizoanele otomane.
Odată cu primele decenii ale secolului al XVI-lea şi pînă în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea a început puternicul val al revenirii
romftnilor din principate peste Dună re caracterizat astfel: "Dicieni, munteni, moldoveni, transilvăne n i, turcuieni, turcani, cojani. mocani. opt
nume reflectind locul de origine, supuşenia sau îndeletnicirea. dar o
singur ă realitate etnică: români. Toţ i se inţeleg unii. cu alţii în aceeaşi
limbă skămoşească ; deosebirile dialectale sînt atît de neînsemnate încît
de abia dacă se bagă 'in seamă" !) .
La 1603 românii din Dăienii dobrogeni. sînt amintiţi astfel: " ...si
sono riccolti molii migliaia di Valachi , con le loro famiglie , fugendo la
timi rle delli principi pasati di Moldavi'a et Walachia ... lO La 1612 negustorul Thomaso Alberti din Bologna amin t eşte de 'r omânii din StrajaH .
La 1659 episcopul catolic Filip Stanislavici din Nicopole arată ca locui~
tori ai oraşului Babadag pe români alături de turci , bulgari şi greci. La
sfî rşitul secolului XVII DimitJie Cantemir atestă prezenţa ţaranilor r07
mâni în majoritatea vacuful'ilor dobrogene datori tă condiţiilor ademenitoare pe care le ofereau feud3.ll ii turci 12.
La începutul secolului al XVIII-lea acest proces se accentuiează
datorită condiţiilor şi mai grele pe care domnii fanarioţi le impun principatelor, Astfel populaţi a românească majoritară în mediul rural incepe
să f ie tot mai des semnalată acum şi în m·aşe. La Motraye constata acest
lucru pentru primele decenii ale secolului al XVIII-lea la Mangalia 13.
In sfîrşi t la mijlocul secolului al XVIII-lea învăţatul abate 'raguzan Bosoovich străbătînd Dobrogea menţiona -că la J,enibazar:
alloggiai in
una p iccola ,c asetla in eui abi tava una famiglia valaca venuta la da · un
anno. Ci fu deito, che guella povera genle sta assai mento solto i Pasciaa
It" ••

Il Constantin C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în
mec!'i evale şi moderne, Constanta, 1966, p. 17.
10 N. Iorga, Studii şi documente, IV, p. 117"
11 • $' "" Bulletin de Z' [n stit'ut pom' l 'etude de "l'Europe sud-orient.ale, II, p.
235: .. VUIa gra ndissi ma abi tata la piu parte ela Valacchi".
1~ D. Cantemir, Istoria imperiuhli otoman, exemplar la Muzeul de istorie al
. R S. România expus în sala :12.
t:) La Matl'aye, Voyage eu E-I.lrope, Assie et en AfriCJue, val. II , Haye, 17!7.
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TUrchi che sotto i Principi Cristi ani di VaJachia, e Moldavia da'quali
si fanna estorsioni incredibili che forzano i villani ad abandonare i 101'0
paesi" 11,. în Dobrogea el constată că mulţi sînt cei: " ... che parlavano la
lingua Valac3. assai diversa dalla Bulgara. Essa e un miscuglio <li varie
lingue, massime della Italiana e latina" 1J,
Ultima c t3.pă. cea de a cincea în încercarea de a determina o tematică a istoriei feudale în Dobrogea este perioada dintre a doua jumă
tate a secolului al XVIII- lea şi 1873. Este perioada frămîntătoarelor
războaie dintre cele trei imperii mărgina"" pămîntului patriei noastre:
Imperiul otoman . Imperiul rus şi Imperiul habsburgic. Dobrogea care în
perioada ant e rioară fusese o bază n1ilitară pentru expediţiile armatei
otomane împQtriva Munteniei, l\.tloldovei şi Poloniei, a devenit, ca şi ~es
tul pămîntului românesc. teatrul direct al operaţiunilor armatelor străine.
Este vren1ea in care s-a form:lt in Dobrogea prin dislocări masive din
sud O nouă nationalitaLe C'onlocuitoare, trecută şi în nordul Dunării şi
anume cea bulgară. Războaiele contribuiră la olătinarea domina ţiei otom'a ne. Mai întii pu ternicile orase fortificate din nord: Măcin, Isaccea,
Tulcea şi Babadag şi-au pierdut pe rînd întăriturile, armamentul greu
a fost demontat. Ultimul război, la care a participat şi armata română
alături de cea rusă s-a încheiat cu obţinerea independenţei de stat a
României, cu -lichidarea feudalismului şi a stăpînirii otomane şi cu unirea Dobrogei cu RomRnia lG.
Rezun1Înd ac eastă delimitare tematică a istorieI medii în Dobrogea
pentru o iniţiativă muzeografică ea s-ar putea înfăţişa astfel:
1.
din sec. V-VI pînă în sec. X indusiv.
2.
din sec. XI pină la 1385.
3.
de la Mircea cel Bătrîn pînă la 1444.
de la 1444 pînă la mijlocul sec. XVIlI.
4.
5.
de la mijlocul sec. XVIII la 1878.
Această delimitare tematică ar putea fi influenţată în momentul
reaUzării expoziţiei de cele două condiţii implacabile : spaţiul şi calitatea
exponatelor, dar oricum primordialitatea în munca muzeografilor o a-r e
scopul, ideia realizării. O asemenea idee pentru Dobrogea. ţinut de îna1tă
înflorire în etapa de acum a construirii societăţii socialiste multilateral
dezvoltate şi de maxim interes -t uristic, vizitată în fiecare an de un număr
sporit de zeci de mii de străini şi localnici, îşi justifică de deplin greuta tea întreprinderii.
Scepticii n-au crezut niciodată în împliniri care le-au depăşit putinţa de a vedea in viitor iar neînden1înatecii de bună credin ţă 'a u admirat intotdeauna munca temeinică făcută de alţii .
Cea de a doua coordonată pentru punerea în aplicare ia ideii constituirii secţiei de istorie feudală este cercetarea în vederea alcătuirii
Ilo

Ruggi e ro Giuscppe Boscovich, GiornaZe eli
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in Polonia, Bassano, 1784 p. 66-67.
1:; Ibidem, p. 86.
1(;
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brogea de norei în secolele XVI-XVIII , în Peu ce, voI. II, ]971, Tulcea, p . 290.
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patrimoniului. Invest igaţia urmează calea in formării sistematice in primul rind în directia realizării bibliografiei privitoare la Dobrogea. Un
loc de frunte il ocupă " Analele Dobrogei" (1920-1938) publicaţie editată
de C. Brătescu . Un instrumen t folositor este " Bibliografia localităţilor
şi monumentelor feudale din România, 1 (Ţara Român ească , Oltenia, Do brogea)" în două volUlne cu indici preţioşi lalcă-tuită de Nicolae Stoicescu
şi p.ditată la Craiova în 1970. Dintre remarcabilele contribuţii la te ma
de faţă trebuiesc amintite studiile publicate in ultimii ani cînd simpatia
pentru Dobrogea a fertilizat cele mai bune condeie ale specialiştilor 17.
M.etoda cea mai eficientă este aceea a întocmirii !işei de obiect în
care sel1ţ3 experienţa bună a Muzeului de Istorie al R. S. România să
poată fi luată ca un temeinic prag de plecare.
Definind prin rîndurile de faţă cele două coordonate ale realizării
unui muzeu astăzi: tematica şi investiga ţ ia ştiinţifică pentru creierea
celul mai propriu patrimoniu, nu trebuie uitat că maniera clasică nu
poate fi abandonată şi ,c onstituirea temeinică, judicioasă, răbdătoare a ·colecţiei scuteşte generaţ i ile viitoare de iniţiative pripite ş i eforturi prematur irosite.
MuzeogTafia dobrogea nă a re realizări remarcabile care o situiează
în plutonul fruntaş al muzeografiei româneşti, de aceea tema realizării
secţiei de istorie medie este cu atît mai ispititoare cu cît ea va fi abordată de optimişti, specialişti pricepu ţi) l ucrători perseverenţi cărora le
dorim noi succese.

LES PERSPECTlVES DE LA MUSEOGRAPHIE DE DOBROUDJA CONCERNANT
SON HISTOlR E MOYENNE

Resume
l.'autcur considere que la museographie de Doubl'oudja, qui a enregistn~ des
remarqua bles succes, pourrait aborder le pl'obleme d'une section d'histode meciievale et il e xpose les cool'donecs d'une tcHe acrivite; l' elaboratoin de l'enscmble
des th emes, la rechel'che sC ientifique, le rassembl cmen t du ]>atdmo ni c.
17 Covacef Zaharia, Bibliografia arh eologică a Dobrogei (1948-]968) feudalism; Boca Mircea, Dobl"Ogea veche în stampe şi gravuri (1826-1882) in Pon.tice 1; C, lconomu, Noi morminte paZeocreşt"ille la Mangalia: Corneliu Cirjan,
Necropola de epocă feudal-timpurie de La Cirtiţa-Ostrov. săpături/.e efect.uate în
1969; A. Rădulescu, Ateliere meşteşugăreşti pentru ars materiale de constr ucţi e
din l.ut: V. Culică, Obiecte de caracter creştin din epoca romana-bizantină ţ"lăsit e
La Pirjoaia-Dobrogea: Petre Diaconu, Rolul cetăţii elin insula Pă cttiul lui Soare
in cac1nd sitllaţiei poHtice a Dobrogei fa sfîrş i tul seco lului X; Radu Ciobanu, Genovezii şi roltlL 101" în Dobrogea în sec. X I V; T. MateesclI. Un oraş dobrogean '
dispărttt-Ester , în
Pontic:e, II, 1969; A. Rădul escu , Un at estat stf'ărom ân e ')c la
Capidava; P . DiaconII, O(ospre locaZizQ1'ea Vicinei; R. Ciobanu, Aspecte ale civilizQ.ţiei portuare elin Dobl"Ogea la sfîrşitul secolului al XllI-Iea şi in seco l'uZ al
X IV-lea; C. Scorpan, Noi descoperiri gctice în Dobrogea romană secolele Il-V!
e.n,; Emil Condurachi. Pro/)Lema 1l1wr basilici creştine de la H istria şi Cal1atis:
Corneliu Cirjan, Ceramica băştinaşe din sec. VI-VII e.n. descoperită la Tomis :
Andrei Aricescu, Noi daLe despre cetatea de la Hirş.ova; Oc tavian I1iescu. A stăp îni t
Dobl'otici la gurile Dunării?: Panait 1. Panait, Vechimea aşezăriLor săteşti de pe
braţul 1301"cea, în Ponli ca, 1 Il şi lV ş .a.
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Les themes il. aborcler - cxplique l'auteur - scraient les suivants, en parclu c ritE~rium chronolagique :
- du Ve ou VIe s . jusqu'au Xe S ., y compri s.
-- du Xle s. jusqu'en 1385.
- depui s Mircea le Grand jusq u'en 1444.
- depuis 1444 jusqu'au mil ieu du VIIle s.
- clep ui s le mili eu du XVII le s. jusqu'en 1878.
La premiere etape est con sid el'e comme representant la periode de la for maUon du peuple rOllmain et de la lao glle r oumainc et de la cristallisation des
relaHons feodales. La seconde, qlli commence par l'hi stoire de la Dobl'oudja, en.globee dan s l'e mpire byzantin et nomme PARADUNAVON ou PAHISTRION, va
j usqu'en 1385, c'est-a-dire j usq u'a ]a mOrt de Dobrotici, le despote qui a donn e
sa n nom a la provin ce. La troisieme etape, ceHe de la domination et la souverainete eff ectivc de Mircea le G I"imd, est delimitee par les efIods antiottomans d e
Iancu d e Hun cdoa l"a. La quatrieme etape represente la peri ode ou la po pulati on
turque est venue s' in sta ll cr dans la region boisee de Deliol"mao. La cinquieme
·.est la periode de dissolu ti on du feodalisme ottom an, sous l es coups des fortes
('ontrac1ictians intern cs.ct des guerr cs dcs X VI lIe et XIXe s.
P our conclure, on sc ,"apporle â l'experie nce du Musee d 'Hi stoire de l a
Republique Socialis te RClmânia, pour l'elaboration cles them es, l'organisation des
eobjets cxposes, etc .

~ta nt

.AUSSICHl'EN DER MUSEOGRAPHIE DES MITTELAl'ERS IN DER DOBRUDSCHA
Z u sammenfassung

VerfasscI" el"achtet, uaG clic Museographie in cler Dobrudscha , clie ausnehmenrle Erfolge r egistriert hat, nun sowcit i st, an clie Einrichtung der Abte ilung
kir m illela lterHch e Geschi"chtc heranzugehen. Zu diesem Zweck werden die Vorau:ssetz ungen einel' derarfigen Tă tik eit untersucht, clie Ausatbcitung der Th ematik,
:<iie wissenschaftlliche Forschung, die Sammlung des Bestandes.
Dic Ausarbeitung der Th cmatik kann - so dc," VerfasSCL"
w e nn sie vom
l<riterium d er Zeitst<"llung ausgeht, folge nd e Stufen umfassen :
- vom 5.-6.Jh. bi s 7.um 10. Jh . einschl.
vom ]1. Jh. Jj is 1385.
von M il"cea dern Alten bis 1444.
von 1444 ibis zur Mitte dcs ]8. Jh.
- von der :rvfitte des 18. Jh. bis .1 878.
Di e erste Zeitstufe \Vircl a ls P e d ocie der Entstehu ng des rumanischen Vol kes
·tlnd der I"umanisch en Sprac"hc, de," Herauskristall isierung der feudalen Verhăltnisse
b elrachtet. Die 7.weite Stuf€' beginnt mit der Geschichle der Dobrudscha a ls Gebict
des by:;.oantinischcn Reiches, cias paradunavon ader Paristrion benannt ,"vird bis
1.382. das Todesjahr des Despoten Dobrotitsch, cl essen Namen d ie Provinz trag t.
Die dr itte Stufe ist dic der latsăchlichcn Hcrrschaft r-.'Iirceas dcs Altcn u nd r eicht
bis 7.U elcn anti os m anisrhen Anstrengungen des Iancu vo n Hunedoara. In der
·vierlen Stufe wircl die Zeit der Ansizdlung der ttirkischen Bevolker ung in del"
·bewald eten Gegend von De li orman beschrieben. Die :Hinfte Stufe umfaGt die Zeit
,des Unterganges des osa m an isc11en Feudalismus tin te!" den Hieben der innere n \Vi·dcrsp rUche und cler Kriege des 18. un d 19 ..Jh .
Abschli e f3end wird die ErI<ihnmg des Hi stol'ischcn Muse ums del" Sozialisti·s chen Repu blik Ruman ien crwăhnt , die der Verfasscr. als Mitglied der GrUndu ngs!wmm issio'" Gber d ie Allfstcllung ,del· T hematik, clic Ordnung des Bestandes un d
:der Au sste llung ·kennt .
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