
De l’autre côté
De cealaltă parte
Il y a un an, le photographe Mihai Barbu parcourait le littoral roumain, de Gura Portiței à Vama Veche.
Cette fois-ci, Regard vous propose de poursuivre le chemin vers le sud, après la frontière, en Bulgarie. 
De Durankulak à Balcic, la ville de la reine Marie.
Un voyage au bord de l’eau, hors saison, un peu hors du temps aussi. lc
 

În urmă cu un an, fotograful Mihai Barbu străbătea litoralul românesc, între Gura Portiței și Vama Veche.
Acum, Regard vă invită să continuăm călătoria și mai la sud, după frontiera cu Bulgaria, între Durankulak și Balcic, 
orașul reginei Maria.
O călătorie pe malul apei, în afara sezonului turistic și chiar a timpului însuși. lc
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Durankulak, la plage la plus au nord du littoral bulgare.

Durankulak, cea mai nordică plaja a litoralului bulgar.

Durankulak, la plage la plus au nord du littoral bulgare.

Durankulak, cea mai nordică plaja a litoralului bulgar.



Krapets, 
l’une des stations 
les plus appréciées 
des Roumains.

Krapets, una dintre 
stațiunile cele mai  
apreciate de români.
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Le phare de Shabla, construit en 1856 par l’Empire ottoman, est le plus vieux 
phare de Bulgarie. C’est aussi l’endroit le plus à l’est du pays.

Farul din Shabla, construit în 1856 de către Imperiul Otoman, este cel mai vechi far 
din Bulgaria. Este totodată și cel mai estic punct al ţării.
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Tyulenovo, qui se traduit par

 « le village des phoques », 

bien qu’aucun phoque n’ait 

été apercu depuis les années 

1980. Fameux pour son 

paysage de falaises et ses 

grottes où certains touristes 

passent la nuit.

Tyulenovo, care înseamnă 

„satul focilor”, cu toate că n-au 

mai fost văzute foci în zonă din 

anii ’80. Faimos pentru peisajul 

stâncos şi pentru grotele în 

care uneori turiştii îşi petrec 

nopțile.



Le village de vacances 
de Rusalka (la sirène, 
en bulgare), une 
station luxueuse de 
600 villas.

Satul de vacanță 
Rusalka (sirenă în 
bulgară), o stațiune 
de lux cu 600 de case. 
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La crique de Bolata.

Golful Bolata.



La forteresse médiévale du Cap Kaliakra se trouve dans une zone protégée, où les falaises atteignent 70 mètres de hauteur.

Fortăreața medievală de la Capul Kaliakra, aflată într-o zonă protejată, unde falezele ating  înălțimi de 70 de metri. 



 
« La côte bulgare de la mer Noire est longue de 378 km, dont environ 130 km sont des plages de 
sable » : c’est la description que l’on retrouve dans tous les guides touristiques, mais qui ne 
dépeint pas la diversité de ce littoral.
Si les vacanciers sont surtout attirés par des stations comme Albena, Nessebar ou Varna, le nord 
de la côte séduit par ses villages de pêcheurs et son côté sauvage, où le béton n’a pas tout 
colonisé. En descendant de la station roumaine de Vama Veche vers le sud, le relief change de 
façon spectaculaire : les longues plages de sable fin deviennent plus rocheuses, avec de hautes 
falaises colorées d’ocre plongeant dans la mer.

Mais protéger ce trésor n’est pas simple alors que le tourisme de masse, les constructions 
diverses ou encore la pollution menacent d’affecter jusqu’aux coins les plus reculés.
Selon une étude de l’université de Vienne datant de 2014, le Danube déverse dans la mer Noire 
4,2 tonnes de plastiques par jour, soit plus de 1500 tonnes par an. En 2017, un rapport du projet 
international Environmental Monitoring of the Black Sea (surveillance environnementale du 
bassin de la mer Noire, Emblas) dresse un bilan encore plus inquiétant : la mer Noire, qui 
accueille les eaux usées de seize pays d’Europe centrale et de l’est, serait l’une les plus polluées 
du continent pour ce qu i est notamment des déchets plastiques flottants. L’Emblas a également 
relevé 2100 substances polluantes dans ses eaux, y compris, pour certaines, dans les tissus 
biologiques des espèces marines.

Autre défi de taille : préserver la biodiversité devant les chantiers de construction et les éoliennes 
qui gagnent du terrain. En 2016, la Bulgarie a été condamnée par la Cour de justice de l’Union 
européenne pour ne pas avoir protégé des habitats et des espèces d’oiseaux rares dans la région 
de Kaliakra, désignée « Zone importante pour la conservation des oiseaux » (ZICO) par 
l’organisation non gouvernementale BirdLife International.

Avec une part d’environ 15% dans le produit intérieur brut bulgare, le tourisme a connu un essor 
important ces dernières années, passant de 2,7 millions d’étrangers en 2000 à 8,2 millions en 
2016 (selon des chiffres de la Banque mondiale), et à plus de 9 millions l’année dernière. Des 
recettes qui risquent de se transformer en un cadeau empoisonné si les zones protégées ne 
sont pas dûment sauvegardées.

„Litoralul bulgarăresc al Mării Negre se întinde pe 378 de kilometri, din care plajele de nisip ocupă 
în jur de 130 de kilometri”: iată descrierea ce poate fi citită în toate ghidurile turistice, dar care nu 
redă cu exactitate diversitatea acestui țărm. 
Dacă turiștii sunt atrași mai ales de stațiuni precum Albena, Nessebar sau Varna, nordul coastei 
bulgare atrage prin satele sale pescărești și natura sălbatică, locuri scăpate încă de invazia 
betonului. Mergând din stațiunea românească Vama Veche spre sud, relieful se schimbă în mod 
spectaculos: plajele lungi de nisip fin devin stâncoase, transformându-se în faleze înalte, colorate 
în ocru, cu pante căzând abrupt în mare.  
 
Protejarea acestei bogății nu e, însă, deloc simplă, turismul de masă, construcțiile diverse sau 
poluarea amenințând să afecteze până și locurile cele mai retrase. Conform unui studiu, din 2014, 
al Universității din Viena, Dunărea deversează zilnic în Marea Neagră 4,2 tone de plastic, adică 
peste 1500 de tone anual. În 2017, un raport al proiectului internațional Environmental Monitoring 
of the Black Sea (supravegherea mediului în bazinul Mării Negre, Emblas) dezvăluia un bilanț încă 
și mai îngrijorător: Marea Neagră, care colectează apele uzate a șaisprezece țări din Europa 
Centrală și de Est, ar fi una dintre cele mai poluate mări de pe continent, din punctul de vedere al 
deșeurilor de plastic ce plutesc la suprafața apei. Emblas semnala, în același timp, nu mai puțin 
de 2100 de substanțe poluante prezente în apă, unele dintre acestea ajunse inclusiv în țesuturile 
speciilor marine.
 
O altă provocare majoră: protecția biodiversității în condițiile extinderii șantierelor de construcție 
și a parcurilor eoliene. În 2016, Bulgaria a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene pentru că nu ocrotea habitatele și speciile rare de păsări din regiunea Kaliakra, 
desemnată „Arie Importantă pentru Conservarea Păsărilor” (AICP) de către organizația 
neguvernamentală BirdLife International.
 
Cu o contribuție de aproape 15% la produsul intern brut bulgar, turismul a cunoscut o dezvoltare 
importantă în ultimii ani, în condițiile unei creșteri a numărului de vizitatori de la 2,7 milioane de 
străini, în 2000, la 8,2 milioane în 2016 (conform cifrelor Băncii Mondiale) și la peste 9 milioane 
anul trecut. Venituri care riscă să se transforme într-un cadou otrăvit dacă zonele speciale nu sunt 
protejate cu strictețe.

Mihaela Rodina



Ferme de moules à Dalboka. Étendue sur 780 mètres carrés, cette ferme cultive des moules de l’espèce Muthilus Gallaprovincialis, dans le golfe de Kaliakra. 

Ferma de midii din Dalboka. Pe o suprafață de 780 de metri pătrați, ferma crește midii din specia Muthilus Gallaprovincialis, în golful Kaliakra.

Les peintures murales de Kavarna représentant des vedettes de rock est un 
projet de l’ancien maire de la ville, Tsonko Tsonev. Fan de musique hard rock 
et de heavy metal, Tsonev a voulu transformer la ville en capitale du rock de 
la Bulgarie. Il a notamment organisé le festival Kavarna Rock Fest de 2006 à 
2016.

Picturi murale,înfățișînd vedete rock în Kavarna, un proiect al fostului primar 
Tsonko Tsonev. Tsonev, un fan al muzicii hard rock şi heavy metal, a vrut să 
transforme oraşul în capitala rock a Bulgariei. A organizat festivalul Kavarna 
Rock Fest, între 2006 şi 2016.



Les jardins et le palais de Balcic.

Grădinile și palatul de la Balcic. 



A vec ses versants calcaires, ses terrasses naturelles descendant jusqu’à la mer et sa végétation sauvage, la côte bulgare de la mer Noire 
a de quoi séduire. C’est là que la reine Marie de Roumanie (1875-1938) y trouva son « coin de paradis ».

Cette petite fille de la reine Victoria d’Angleterre est arrivée en Roumanie en 1893, à l’âge de 17 ans, au bras du prince Ferdinand, son époux 
de dix ans son aîné. Le couple s’installa au palais Cotroceni de Bucarest, construit spécialement pour eux par l’architecte français Paul 
Gottereau. Mais Marie allait tomber sous le charme de deux endroits empreints de poésie situés en dehors de la capitale : Bran, avec son 
« petit château abandonné » niché dans les Carpates, et Balcic (ou Baltchik), pittoresque ville bulgare au bord de la mer Noire, partie 
intégrante de la Roumanie depuis la seconde guerre balkanique de 1913, lorsqu’on lui attribua le « quadrilatère », région du sud de la 
Dobroudja.

Marie a visité Balcic une première fois en 1915, avant d’y retourner en 1924, en compagnie du prince Nicolae, sur les conseils du peintre 
Alexandru Satmari. Ce fut un coup de foudre, raconte-t-elle dans son livre Casele mele de vis (Mes maisons de rêve) : « Tout d’un coup, je me 
suis approchée d’une langue de terre tout près de la mer qui suscita en moi un frisson spécial (…), comme si cet endroit m’attendait depuis 
toujours ou comme si moi j’avais toujours vécu en l’attendant. Ce fut le retour à la mer, mon premier amour. Étant née sur une île, mon âme 
était habitée par une profonde et éternelle nostalgie de la mer. La pierre, la terre, l’eau, l’arbre et la fleur y formaient un ensemble parfait. »   

Elle sut convaincre le banquier Jean Chrissoveloni de lui vendre un terrain qu’il détenait juste à l’endroit souhaité, et y rattacha par la suite 
plusieurs lopins de terre avoisinants. En 1938, son domaine s’étalait sur plus de 24 hectares.

Balcic, dénommée aussi « la ville blanche », comptait à l’époque 6500 habitants, musulmans pour la moitié. « Les maisons basses, construites 
en style turc, bordaient des ruelles étroites montant sur la colline. La ville ressemblait à un amphithéâtre. Dans la banlieue tatare, avec ses 
maisons en torchis, on voyait les femmes portant des salwars. Et puis il y avait les fontaines, de petits monuments extraordinaires, construits 
en pierre et décorés de motifs orientaux », raconte Balcica Maciuca, la fille du professeur et ancien maire de Balcic, Octavian Moșescu, dans 
un entretien en 2015.

C’est dans ce décor que commença en 1925 la construction du futur palais de la reine Marie, un complexe résidentiel comprenant une villa 
aux influences turques, plusieurs maisons plus petites pour les invités, un monastère et un cellier. Le projet fut confié à l’architecte Emil 
Gunes et les travaux s’étalèrent sur quatre ans. Le bâtiment central, baptisé Tenha Juvah (le coin paisible, en turc), comportait quatorze 
pièces disposées sur deux étages, deux terrasses et un balcon surplombant la mer. Sur le souhait de Marie, un minaret turc fut aussi érigé. 
Un jardin botanique, unique en Europe centrale et de l’est à l’époque, œuvre du paysagiste suisse Jules Jany, complétait le tout. « Le rêve se 
transforma en réalité », confia la reine plus tard.

Connue sous le nom de « côte d’argent », cette zone attirait déjà artistes et écrivains, qui contribuèrent à sa renommée et à son essor. Une 
université d’été et un journal trilingue (en roumain, turc et bulgare) nommés précisément Coasta de argint (la côte d’argent) furent fondés 
en 1928 par Octavian Moșescu, qui allait devenir maire de cette ville dans les années 1930. Le syndicat des Beaux arts y acheta une villa où 
seront hébergés ses membres, et le gouvernement roumain adopta une loi attribuant des terrains aux artistes qui voulaient s’y installer. Une 
cinquantaine de maisons furent ainsi bâties. Attirés par la lumière du coin, environ 150 peintres y séjournaient tous les étés.

Marie devint rapidement l’âme de cette communauté unie par l’amour pour Balcic. « Chaque voyage de la reine, appelée la sultane, faisait 
frémir la ville qui mettait ses habits de fête », raconte Balcica Maciuca, précisant que le roi Ferdinand l’y accompagnait parfois. Mais la reine 
craignait que cette ville ne devienne victime de sa beauté. « M. Moșescu, je vous prie de veiller à ce que notre Balcic ne perde jamais son 
atmosphère, sa poésie », aurait-elle lancé un jour, selon Balcica Maciuca.

« Balcic était remarquable grâce à son pittoresque naturel et humain. Tout y était différent », écrit l’historien Lucian Boia dans son livre 
Balcic Micul Paris al României Mari (Balcic, le Petit Paris de la Grande Roumanie).

En 1933, la reine rédigea son testament et y inséra un vœu particulier : « J’ai demandé à mon fils le roi Carol II que mon cœur soit posé à Stella 
Maris, l’église que j’ai fait construire au bord de la mer. (…) Je veux y reposer au milieu des beautés que j’ai créées, au milieu des fleurs que 
j’ai plantées. Je ne veux pas qu’il y règne la tristesse, mais au contraire, la paix et le charme, comme de mon vivant. »

Une vidéo d’archives datant de 1937 montre la reine « convalescente » à Balcic, en compagnie de sa fille cadette Ileana. Ce sont « les 
premières images de la reine, qui a été gravement malade, après sa guérison », selon le commentaire accompagnant cette vidéo.

Marie est morte en 1938, à l’âge de 62 ans, à Sinaia, et ses derniers vœux furent respectés : son cœur, renfermé dans une boîte en argent sertie 
de 307 pierres précieuses, fut placé à Stella Maris. Mais deux ans plus tard, le « quadrilatère » fut restitué aux Bulgares. La précieuse boîte fut 
donc transférée, sur demande de la princesse Ileana, dans une chapelle construite dans ce but à Bran, où elle fut gardée jusqu’en 1968, avant 
d’être transportée au Musée d’art de Bucarest. Le cœur ne trouva toutefois son repos qu’en 2015, après un périple de 77 ans s’achevant au 
palais de Pelișor, dans les Carpates. Un choix qui s’imposait car il s’agissait de « l’endroit où son cœur a battu pour la dernière fois », selon la 
famille royale.

Le palais de Balcic connut à son tour une histoire mouvementée. En 1940, il devint la propriété de la famille royale bulgare, les Saxe-
Cobourg-Gotha, dont Marie était aussi la descendante. En 1944, il fut occupé et pillé par les troupes soviétiques, avant d’être restauré par 
le parti communiste bulgare, devenant une maison de repos pour ses hauts cadres. Transformé en musée d’art dans les années 1960, il est 
aujourd’hui la principale attraction touristique de Balcic.

Mihaela Rodina

R itmat de pante stâncoase de calcar şi de terase naturale, îmbrăcate într-o vegetaţie sălbatică, ce coboară spre apele mării, litoralul 
bulgăresc al Mării Negre încântă de la prima întâlnire. Acolo şi-a găsit Regina Maria a României (1875-1938) micul său „colţ de rai”.

Nepoata reginei Victoria a Marii Britanii a sosit în România în 1893, la vârsta de 17 ani, la braţul soţului său, principele Ferdinand, mai în vârstă 
decât ea cu zece ani. Tânărul cuplu se instală în palatul Cotroceni, din Bucureşti, construit special de către arhitectul francez Paul Gottereau. 
Maria avea însă să se îndrăgostească de două locuri pline de poezie din afara capitalei: de Bran, cu al său „mic castel abandonat”, cuibărit pe 
coastele Carpaţilor, şi de Balcic, un pitoresc orăşel bulgar de pe litoralul Mării Negre, devenit, împreună cu zona de sud a Dobrogei cunoscută 
sub numele de „Cadrilater”, parte integrantă a României, în urma celui de-al doilea război balcanic din 1913.

Maria a vizitat Balcicul pentru prima oară în 1915, apoi a revenit în 1924, împreună cu principele Nicolae, urmând sfatul pictorului Alexandru 
Satmari. A fost dragoste la prima vedere, povesteşte Regina în cartea sa Casele mele de vis: „M-am apropiat, deodată, de o limbă de pământ, 
lângă mare, care a trezit în mine un fior deosebit (…), ca şi cum locul acesta mă aştepta dintotdeauna pe mine, ori ca şi cum trăisem 
întotdeauna în aşteptarea lui. A fost o reîntoarcere la prima mea dragoste, marea. Născută fiind pe o insulă, păstram în suflet profunda şi eterna 
nostalgie a mării. Piatra, pământul, apa, copacul şi floarea compuneau un ansamblu perfect.”   

Maria a reuşit să-l convingă pe bancherul Jean Chrissoveloni să-i vândă o bucată de teren pe care acesta o deţinea exact în locul dorit de ea, şi la 
care a adăugat apoi alte câteva terenuri din apropiere. În 1938, domeniul Reginei se întindea pe o suprafaţă de peste 24 de hectare.

Balcic, supranumit şi „oraşul alb”, avea, la vremea aceea, 6500 de locuitori, din care jumătate erau musulmani. „Casele scunde, construite în 
stil turcesc, se înşirau de-a lungul unor străduţe înguste, ce urcau dealul. Oraşul semăna cu un amfiteatru. În cartierul tătăresc, de la periferie, 
casele erau făcute din chirpici, iar femeile purtau şalvari. Şi-apoi, mai erau şi fântânile, nişte mici monumente extraordinare, construite din 
piatră si împodobite cu motive orientale”, povestea, într-un interviu din anul 2015, Balcica Maciuca, fiica profesorului Octavian Moșescu, fost 
primar al Balcicului.

În acest decor a început, în anul 1925, construcţia viitorului palat al Reginei Maria, un complex rezidenţial compus dintr-o vilă cu influenţe 
turceşti, o serie de pavilioane mai mici, destinate oaspeţilor, o mănăstire şi o pivniţă. Proiectul i-a fost încredinţat arhitectului Emil Gunes, 
iar lucrările de construcţie au durat patru ani. Clădirea centrală, denumită Tenha Juvah (colţul liniştit, în limba turcă), avea paisprezece săli 
dispuse pe două etaje, două terase şi un balcon ieşind deasupra mării. La dorinţa Mariei, a fost înălţat şi un minaret turcesc. Ansamblul era 
completat de o grădină botanică, unică la vremea aceea în Europa Centrală şi de Est, operă a peisagistului elveţian Jules Jany. „Visul se 
transformă în realitate”, mărturisea, mai târziu, Regina.

Cunoscută sub numele de „coasta de argint”, această zonă era deja un punct de atracţie pentru scriitori şi artişti, care au contribuit la înflorirea 
şi la renumele locului. Octavian Moșescu, cel care avea să devină primarul oraşului Balcic în anii 1930, a creat, în 1928, o universitate de vară 
şi un ziar publicat în trei limbi (română, turcă şi bulgară), numite chiar aşa – Coasta de argint. Sindicatul profesional al artiştilor cumpără aici 
o vilă, destinată găzduirii propriilor membri, iar guvernul român adoptă o lege prin care atribuia terenuri artiştilor dornici să se stabilească în 
zonă. Rezultatul s-a văzut în cele aproximativ cincizeci de case construite ulterior, precum şi în prezenţa, vară de vară, a circa 150 de pictori, 
atraşi de lumina ce învăluia locurile.

Maria deveni, în scurt timp, sufletul acelei comunităţi unite de dragostea pentru Balcic. „Ori de câte ori venea Regina, poreclită sultana, oraşul se 
pornea să freamăte şi să-şi pună hainele de sărbătoare”, povesteşte Balcica Maciuca, adaugând că, uneori, Maria era însoţită de regele Ferdinand. 
Reginei îi era, însă, teamă că oraşul s-ar fi putut transforma într-o victimă a propriei sale frumuseţi. „Domnule Moșescu, vă rog să vegheaţi pentru 
ca Balcicul nostru să nu-şi piardă niciodată atmosfera și poezia care îi sunt proprii”, ar fi spus ea la un moment dat, dacă e să o credem pe Balcica 
Maciuca.

„Balcic era un loc remarcabil datorită peisajului natural şi uman atât de pitoresc. Acolo, totul era altfel”, scrie istoricul Lucian Boia în cartea sa 
Balcic, Micul Paris al României Mari.

În 1933, Regina îşi redactă testamentul, introducând în document o dorinţă specială: „I-am cerut fiului meu, regele Carol al II-lea, ca inima mea să 
fie depusă la Stella Maris, biserica pe care am ridicat-o la malul mării. (…) Vreau să mă odihnesc în mijlocul frumuseţilor pe care le-am creat, în 
mijlocul florilor pe care le-am plantat. Nu vreau să domnească acolo tristeţea, ci liniştea şi încântarea, la fel ca în timpul vieţii mele.”

O filmare de arhivă din 1937 o arată pe Regină în „convalescenţă” la Balcic, în compania mezinei sale, Ileana. Sunt „primele imagini ale Reginei, 
care a fost grav bolnavă, după ce s-a însănătoşit”, după cum se spune în comentariul ce însoţeşte imaginile filmate.

Maria a murit la Sinaia în 1938, la vârsta de 62 de ani, iar ultimele sale dorinţe au fost respectate: inima sa, aşezată într-un sipet de argint bătut 
cu 307 pietre preţioase, fu depusă la Stella Maris. Doi ani mai târziu, însă, „Cadrilaterul” fu restituit bulgarilor. La cererea principesei Ileana, 
preţiosul sipet fu transferat într-o capelă special construită la Bran, unde a fost păstrat până în 1968, când a fost adus la Muzeul de artă din 
Bucureşti. Inima reginei şi-a găsit însă liniştea abia în 2015, după un periplu de 77 de ani, încheiat la Palatul Pelișor, din  Carpaţi. A fost o alegere 
absolut firească, fiind vorba de „locul unde inima sa a bătut pentru ultima oară”, a explicat familia regală.

Palatul de la Balcic a avut şi el un destin zbuciumat. În 1940, a trecut în proprietatea familiei regale bulgare, familia de Saxa-Coburg-Gotha, 
printre ai cărei descendenţi se numărase şi Maria. În 1944, el a fost ocupat şi jefuit de trupele sovietice, fiind restaurat mai târziu de partidul 
comunist bulgar, care l-a transformat în casă de odihnă pentru cadrele sale de conducere, pentru ca în anii 1960 să devină muzeu de artă. 
Astăzi, palatul reprezintă principala atracţie turistică a oraşului Balcic.
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Le port de Balcic.
Portul Balcic.
Le port de Balcic.
Portul Balcic.




