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Insula ADA KALEH 
 

Aflată cândva pe Dunăre, în aval de Orșova Veche, Ada Kaleh,  o insulă mică, de doar 
1750 de metri lungime şi 500 de metri lăţime, a dispărut în apele fluviului în anul 1971, după 
ce populaţia care o însufleţea a fost evacuată forțat de pe insulă. 

Primele menţiuni documentare ale acestui pământ scufundat astăzi pe fundul Dunării, 
la kilometrul 946, sunt vagi, cu un pronunţat caracter mitologic şi provin de la o seamă de 
personalităţi ale Antichităţii, care atribuie insulei nume diferite. Eratosthene o aminteşte în 
poemul său dedicat argonauţilor sub numele de Yernis. Din mitologie aflăm că Hercule ar fi 
trecut pe aici ca să cucerească ţinutul uriaşului Geyron. Şi poetul Pindar leagă numele insulei 
de cel al lui Hercule, eroul sosind aici pentru a culege măslinul sacru ce urma să fie dus în 
templul lui Zeus din Olimpia. Alţi poeţi, precum Arieu, dar şi istorici ca Pliniu, Dionisiu 
Periegetul şi Priscian pomenesc insula sub denumirea Continusa. Istoricul Herodot descrie  
insula cu numele Cyraunis, plină de măslini şi viţă-de-vie sălbatică, iar Cornelius Nepos 
aproximează (destul de realist, de altfel) dimensiunile insulei, pe care o numeşte Cerne, la 
2958 metri. Un basorelief din Cipru denumeşte această limbă de pământ, iţită în apele 
Dunării, Erythia. 

Menţiunile medievale ale insulei sunt mai dese şi mai precise, întrucât în contextul 
tulbure al războaielor vremii, aceasta capătă o importanţă strategică deosebită. Devenită 
pentru multă vreme prilej de dispute între Imperiul otoman şi formaţiunile politice 
occidentale, micuţa insulă ajunge să fie stăpânită pe rând de regatele şi imperiile combatante. 
Căci Dunărea, în zona Porţilor de Fier de astăzi, devine o poartă între lumea creştină şi cea 
musulmană. 

Astfel, turcii, conduşi emirul lui Baiazid, Firuz Bei, ocupă insula în 1390. Apoi, în 
1402, după înfrângerea lui Baiazid în bătălia de la Ankara, despotul Serbiei, Stefan 
Lazarovici, preia stăpânirea insulei. Turcii o recuceresc pentru puțin timp, în 1417, pentru ca, 
un an mai târziu, să fie ocupată de regele Sigismund al Ungariei. 

Raportul întocmit în 1430 de căpetenia Cavalerilor teutoni aduşi la Dunăre de regele 
Sigismund este primul document oficial în care se menţionează insula, sub numele Saan, cu 
216 locuitori. Însă incursiunile turcilor vor continua (în anul 1455 e menţionată  o scurtă 
ocupaţie turcă a  insulei Saan). După  bătălia de la Mohacs (1526) care marchează apogeul 
puterii otomane în Europa, insula este cucerită din nou pentru o perioadă lungă de timp de 
către turci. 

În 1696, după noi confruntări, insula, cu denumirea de Noua Orşovă, revine temporar 
habsburgilor, iar în 1713 insula apare menţionată cu numele de Porizza într-o scrisoare a lui 
Eugeniu de Savoia. Stăpânirea habsburgică asupra acestui teritoriu (devenit graniţă a 
Imperiului Habsburgic) va fi statuată prin pacea de la Passarovitz (1718). Acum se 
construiesc forturi la capetele insulei, legate prin drumuri subterane, o magazie de alimente şi 
depozite de muniţii. În următorii 20 de ani, acestea vor lua forma unei cetăţi în formă de stea, 
cu şase porţi şi douăzeci de turnuri. Cetatea impunătoare construită de habsburgi în secolul al 
XVIII-lea, cu tunelurile şi catacombele sale, va contribui mai târziu la faima insulei, căci 
acestea, măcinate pe alocuri de vreme și devenite în parte locuințe, dădeau locului o notă de 
romantism și de mister. 

După ce în 1733 insula este bombardată şi ocupată vremelnic de turci, stăpânirea 
otomană asupra ei va fi consacrată în 1739 prin tratatul de la Belgrad. Fostului sediu al 
comandamentului austriac, datând din 1720, i se adaugă acum un minaret de lemn şi este  
transformat în geamie. Un secol mai târziu, geamia cu minaret înalt și ascuțit, adăpostind un 
covor imens, dăruit de însuşi sultanul Abdul Hamid al II-lea, va adânci farmecul locului, 
îmbiind la reverie şi meditaţie. 

În sec. al XVIII-lea, insula apare în cronicile turceşti sub denumirile Atak, Adak sau 
Ada-I-Kebir (Ostrovul Mare), iar pe o hartă austriacă figurează cu numele Carolina. Spre 
sfârșitul secolului apare deja în unele hărţi cu numele Ada-Kale (Insula-Cetate). 
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În 1810, un batalion de panduri condus de Tudor Vladimirescu ocupă insula pentru a 
stopa incursiunile căpeteniilor cvasimilitare turceşti, nesupuse sultanului (printre care vestitul 
Pazvanoglu). Acestea jefuiau şi prădau după bunul plac, terorizând satele de la nord de 
Dunăre. Aici poposesc și conducătorii revoluţiei paşoptiste din Principatele Române de la 
1848 (N. Bălcescu, C.A.Rosetti ş.a), arestaţi de către turci şi ținuți temporar pe insula Ada 
Kaleh. Aceeaşi soartă a avut-o în 1849 şi  revoluţionarul maghiar Lajos Kossuth.  

 Abia în1885 insula este declarată garnizoană deschisă şi denumită oficial Ada-Kaleh, 
nume pe care îl va purta până la dispariție. Topografia ei este astfel surprinsă de călătorii 
vremii: 

„Astfel văzui cursul Danubiului în sus, plecând de la Severin, mergând pe noua şosea, 
tot pe marginea sa, trecând pe dinaintea stâncilor şi a râpelor unde se află teribilele 
cataracte numite Poarta de Fer, trecând câteva sate, apa Bahnea, unde se află hotarul ţării 
rotunjit de streini, şi dup-aceea este Cernea, unde se află adevăratul hotar, d’aci către Băile 
lui Ercule, oraşul Roşava, ce cade înainte pe marginea fluviului acesta mare, străvăzându-se 
ca-ntr-o oglindă în undele sale, şi mai în sus celelalte; fortăreaţa Adakale, ce seamănă în 
mijlocul apei unei grădini plantate de viţă şi de arbori; în faţa ei, pământul Serbiei şi 
minunatul castel numit Kozia; pe pământul ţării noastre, cu totul la hotar, Vorciorova.” (Al. 
Pelimon – „Impresiuni de călătorie în România”, 1858) 

După dispute seculare între imperiul otoman și cel habsburgic, în contextul 
reconfigurării Europei după Primul război mondial, populaţia de pe insula Ada Kaleh solicită 
alipirea la România, drept care insula revine în 1923 statului român, prin voința locuitorilor 
săi exprimată prin referendum. Comunitatea insularilor, compusă din peste 500 de suflete (în 
majoritate de origini turcice, dar și români, unguri sau germani), era aidoma unei mari familii. 
După schimbarea administrației, viaţa populaţiei de pe insulă a continuat ca şi până atunci, 
după obiceiurile vechi. 

La începutul secolului XX, insula era o oază de verdeaţă în mijlocul apelor Dunării, cu 
un climat mediteranean unic în peisajul românesc, cu o vegetație fabuloasă în care smochinii, 
chiparoșii, leandrii, viţa-de-vie, moşmoanele, trandafirii, dar și alte soiuri deosebite de plante 
creşteau aproape în devălmăşie.  

Două vizite memorabile ale liderilor de la Bucureşti  (Regele Carol al II-lea  în 1931 şi 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 1949) au impulsionat puternic dezvoltarea şi modernizarea 
insulei, accentuând şi caracterul turistic al acestui loc exotic. Regele a reconfirmat un regim 
liber de taxe pentru o serie de produse comercializate de către insulari, fapt ce a favorizat 
înfiinţarea unei făbricuţe de ţigarete, iar decizia lui Dej de a înfiinţa aici o fabrică de confecţii 
a întărit importanţa economică a insulei. După declararea insulei stațiune climaterică, în 1934, 
numărul vizitatorilor săi, celebri sau mai puțin celebri, a crescut progresiv, iar faima locului a 
depășit granițele. 

Insularii mai bătrâni, trăgând din ciubuc în costume cu elemente orientale, sporeau 
exotismul insulei, venind în întâmpinarea nenumăraților turiști cu delicioase produse locale: 
dulcețuri de trandafiri și smochine, cafea fiartă la nisip, bragă, rahat turcesc-lokum, halviță, 
înghețată. Țigările cu marca „Ada Kaleh” aveau mare căutare în rândul fumătorilor din toată 
țara, chiar și după ce micul atelier de aici se dezvoltase într-o secție a fabricii de țigarete de la 
Târgu-Jiu, iar celebra țigaretă „Mărășești” luase locul vestitelor mărci „Musulmana”, „Pașa” 
sau „Ali Kadri”, fabricate pe insulă în perioada interbelică. 

Cărțile poștale ale epocii surprind insula prin toate detaliile care o făcea specială 
pentru cei care pășeau pe debarcaderul ei.  

„Pe stradela principală şi pe uliţele laterale, înguste şi întortochiate, dai la fiecare pas 
de bazare, bine asortate, cu vitrinele încărcate cu fel de fel de alimente şi de obiecte: rahat, 
smochine, dulceţuri, cafea şi tutun, lângă cărţi poştale, pipe, ciubuce, narghilele şi mărgele – 
marfă pe care negustorii ţi-o oferă, cu voce tare, într-o românească sau într-o nemţească 
stricată. 
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Turcii bătrâni vorbesc mai toţi nemţeşte şi ungureşte, îi vezi cu fesurile decolorate, 
vechi, trădând vârsta stăpânilor lor, stând toată ziua rezemaţi cu coatele pe mese, la cafenele, 
în faţa cafelelor gingirlii. Tinerii vorbesc toţi destul de bine româneşte.” (M.ar.dan – 
„Adakaleh”, 1936)”  

Inaugurarea oficială, în 1964, a lucrărilor la Hidrocentrala Porţile-de-Fier, construită în 
comun de România şi fosta R.S.F. Iugoslavia, marchează începutul sfârșitului pentru acest 
„paradis oriental”, un adevărat colț de rai, așa cum era considerată insula de către ultimii săi 
locuitori. Între 1967-1970 se demolează toate clădirile de pe insulă, iar cetatea este parţial 
reconstruită pe Insula Şimian, situată nu departe de Turnu Severin. Locuitorii sunt nevoiți să-
și abandoneze căminele, părăsesc insula, care începe să fie inundată de Dunăre, şi se mută în 
alte oraşe din ţară (Orşova, Turnu Severin, Bucureşti, Constanţa ş.a.), o mare parte optând 
însă pentru emigrarea în Turcia. 

Înainte de a fi scufundată, pe insulă se aflau circa 150 de familii, o cetate veche 
mustind de istorie, două fabrici importante (una de confecţii, alta de ţigarete), o uzină 
electrică, un cinematograf, două lăcaşe de cult (musulman şi ortodox), mai multe cafenele şi 
restaurante care se umpleau în sezon de nenumăraţii turişti atraşi de exotismul insulei, de 
inegalabilul gust al dulceţii de smochine, al rahatului de trandafir sau al ţigărilor aromate. 

O dată construit barajul hidrocentralei, nivelul fluviului creşte cu 40 de metri, 
acoperind bătrâna Ada Kaleh care dispare înghiţită de ape, în 1971. Şi, odată cu ea, sute de ani 
de istorie... Doar o bornă albastră pe marginea şoselei care leagă astăzi oraşul Drobeta Turnu 
Severin de Orşova mai aminteşte de insula cu istorie bogată, îngropată în apele Dunării.  
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