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AMINTIRI ŞI DOCUMENTE 
Privitoare la Dobrogea 

Din anul frământărilor sufleteşti 1918 

De bună seama, cu timpul se vor aduna toate a
mintirile, toate actele, toate documentele din anii de 
restrişte ai războiului şi se vor inregistra toate dure
rile şi toate ·speranţele acelor ·vremuri. 
. ln paginele ce urmează vom da numai câteva a
mintiri şi documente dintr'un anumit moment al verei 
anului 1918. 

Moldova era plină de refugiaţi dobrngeni. In Iaşi, 
mai cu seamă, ei erau foarte numeroşi. 

Se îngrămădiseră acolo o sumă de intelectuali, de 
mari proprietari şi comercianţi. Se găseau printre ei, 
fireşte, şi mulţi oameni politici. Foştii i;arlamentari, 
cari reprezentaseră Dobrogea în corpurile legiuttoare 
de mal nainte, erau mai toţi la Iaşi, unii apucaţi de 
vremuri acolo, alţii înapoiaţi din· Rusia, de la Odesa 
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si I<erson nnde se duseseră după îndemnul guvernului 
si unde i

1

-a surprins re\'Oluţia bolşevistă. 
· · Inamirul se găsea încă pe linia de la Mărăşeşli.

Guvernul d-lui general Averescu se retrăseset şi
la cârmă se găsea guvernul prezidat de d-l Alexan
dru Marghiloman. Opoziţia nu avea mai nici u acţiune; 
în schimb, pa:-tizanii intrărei noastre în război erau 
ameninţaţi în libertatea şi chiar viaţa lor. 

Pe vremea aceia d-1 Nicolae Iorga, cu mari sa
crificii, scotea zilnic „Neamul Românesc", luptând cu 
cenzura şi cu tot felul de g·eutăţi, ca să întreţină mai 
departe ideia naţională şi speranţ� în isbânda fi
nalii. Redacţia ziarului d-sale era instalată în jumă
tatea unei odăiţe de pe strada Lăpuşneanu, în faţa 
bisericei Banu (cealaltă· jumătate fiind ocupată de a
genţia teatrală a d-lui Maxim). Acolo se întâlneau toţi 
acei cari voiau să afle noutăţi şi să audă un cuvânt 
de în�urajare. Profesori, avocaţi, medici, literaţi şi 
ziarişti de pretutindenea, din vechiul regat şi din pro
vinciile pe atunci subjugate, defila li prin redacţia „Nea
mului-Românesc", luau contact şi îşi comunicau reci
proc informaţiunile, uneori fanteziste, şi impresiile, mai 
totdeauna optimiste, asupra evenimentelor în curs. 

Ziarul d-lui profesor Iorga a deschis larg coloa
nde sale, între altele, chcstiunei dobrogene. Era şi 
nevoie. 

Pe atunci, într'adevăr, Bulgarii făceau o întinsa 
propagandă în străinătate, ca să demonstre.ze lumei 
drepturile lor asup1a provinciei noastre din dreapta 
Dunărei. 

Miletici, lşircoff, Zlatarski, Scorpii, Arnaudof Ro
manski şi alţii, - fără a mai pomeni de Ognia�ofii, 
�arcoffii. şi Pena�offii dobrogeni, - ptibli�au articole
ş_1 . broşun, ca. _sa mvedereze „drepturile" isto-rice, po
litice, ec?nom1:e, g�ografice, etc. ale Bulgarie-i asupra 
Dobrogei romapeşt1, -- până Ia gurile Dunărei. La 
�erlin, Dr. Riz?ff, mi_nistrul plenipotenţiar şi omul de 
mcredere aţ lui Ferdtnand de Coburg, publica, în a-
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ce laş· sCop.- ttn mare atlas, reprezentând, pe vre-o 40 
hărţi, �ulgaria la diferite epoci şi explicând în 4 limbi 
europ�ne, (printre care, rteapărat şi cea bulgară!) în.:. 
ţelesttl acelor hărţi şi limitele la care ·suJgari_a �ră. 
îndrept·ăţi"tă să aspire. Adevărate .oficii de propagandă.,
subvenţionate ·de gu·vernul Radoslavoff, funcţionau îQ· . 
alte centre: I.a Buda-Pesta, la Vie11a, şi mai �u· seamă · 
în Elveţia� la Geneva, Lausanne, Berna şi Ztirich'. · - _. .. 

Din partea noastră, aproape sJngura apărare s'e· 
� i ' 9 

făcea prin „Neamul ·Românesc" de către d-l profesor. 
Iorga şi de către intelectualii cari se per�ndau şi de�-- _ 
fila tt _ îQ îngustime a redacţiei sale. . ·:

S'au scris; totuş;, întâ111pinări ·,i studii pline de 
adevăr, de miez şi de bun simţ, mai târziu adunate, 
traduse şi publicate într'o broşură „ nobro11dja Rou- -
n1aine''; pentru 'informa1·ea publicul.ui stră_in, ca răspuns 
Ia. propaganda bulgă1·ească. . _--

P�ralel cu această acţiut1e, - care începuse a fi 
complectată de cealaltă, ce se ducea Ia Paris şi 
în Elveţia de' către un număr de profesori universitari, 
literaţi şi parlamentari, - o altă acţiune, n1odestă şi 
ea, pe care totuşi voim să o relevăm aci, se petrecea 
î11· vechea capitală a Moldovei, cu aceiaşi tendinţă de 
a pune în lumină drepturile noast1·e asupra Dobrogei. 

Inainte de .a trece la cele câte va documente re
lative la această actiune, mai adăogăm că situatia a-

• I 
f ' 

celor 1nomente şi psi--hologia lor erau. acestea :
Armistitiul de .-'Ia Buftea se încheiase si se sem-

, . t 

na8e, din partea Româ11iei, de către domnii general 
A verescLt şi C. Argetoianu; se ît1cheiase şi pacea de 
Ia B.uc,1reşti, . pacea dela 7 MaiLt 1918, - şi se sem
nase, din. partea Ro1nâniei, de catre d-nii .Al. Mar-
ghiloman şi C. C. Arion. � · -

· 

· Guvernul făcuse a1egeri generalt� pentru Cameră 
şi Senat, care aveau, între ·altele, să ratifice pacea. 
Colegiile din Dobrogea n'au fost însă con,,ocate, aşa 
în cât Dobro6ea nt1 avea repreze11tai1ţi în parlan1e11tul
d-:-lui Marghiloman.· · · "

• 

• 
• 
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Cea mai mare mândrie a guvernului era că cori-
difitinîte trâtatului din Bucuresti eratt mai usoare si 

t I I t 

m
ţ

ai blânde pentru 11oi file cât cele ale armistiţiului
de la Buftea. Ni se restituise o parte din regiunea mun
ţilor, cedată pri11 prelimina1·ile păcei; Dobrogea însă 
rămânea mai departe pierclută. Se discuta r1umai în 
această privinţă, dacă ca va fi dată în întregime Bul
gariei, sau dacă partea de Nord va continua sa ră
mână în condom iniu; se discuta iarăşi, dacă şi în cc 
coa1diţii s'ar pt,tea acorda Romăniei acces la Marea 
.Near,ră pe linia Cerna-Voda-Consta11ţa . 

Sentimentul public însă era cu totul altul. Nin1eni 
11u se ·putea obicinui cu ideia că sângele varsat şi 

_ jertfele făcute aveau să n� ducă la acest 1·ezultat. 
P1·intr'un simţ elementar de intuiţie, toată lumea înţe
legea că războiul 11u era încă term.i11at şi că î,1genun-
cherea noastră 11u putea rămânea definitiva. 

Cedând acestui sentiment, un număr de foşti par
lamentari dobrogeni s'au adresat d-lui profesor N. 
Iorga cu rugamintea să redacteze un protest, care să 
fie citi t atât I a Cameră cât şi la Se 11 a t; şi d - I I or 5 a,
ascultând rugămintP,a, a redactat imediat următorul 
prutest, semnat de foştii senatori şi deptttaţi ai jude-
telor Constanta si Tulcea. 
' ' t 

PROTESTARE 

CARE ERA SA SE PRESINTE CAMEREI SI SENATULUI • 

CU OCASIA LUAREI DOBROGEI 
• 

Domnule Preşedinte, 
• 

. Ft\ţă de ·ruperea, prin .tratatul de pace ce ni s'a impus 

. de împrejurări, care n'att a face cit vitejia oştilor româneşti �i 
cu l1otărârea î11tregului nostru popo1· de a •Şi me11ţinea dreptu
rile naţional_e cele n1ai elementare, din trupul patriei a terito-
1: 1. ui cuprins între Dunăre şi Mare, care odinioară era numit 
de vechii �ăi stăpâni turci Dobrogea, subsemn�tii senatori ai 

d i s t r i �te 1 or Tu 1 c? a şi Co n st n 11 ta p ro testă so Ie m n, în n t1 1n e Ie a -

legătorilor lor de 01·igini dcosebtte, dar uniţi pri11 a�elaş si111t 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

) 

www.minac.ro



• 

5 
• 

-

de cred,n�ioasă alipire şî de nefătărită iubire faţă de naţia ro·
mânească şi de Statul român, impotriva nce5tei silnice sfâşieri. 

Nimic n'o îndreptaţeşte, subt nici un raport. Şi, dacă noi 
o ştim foarte bine, ţinem să adAugim, pentru ,luminarea străi-
nflor, argumente hotărâtoare, care nu fac decât să se adauge

dreptului ce lui mai evident cate se ca ]că astăzi. 
Veche provincie romană, locuită în m·are parte de aceiaşi 

locuitori traci ca şi pământurile dela stânga Dunării, cu care 
i11că de atunci era strâns legată, şi mai târziu colonizata pu-
1ernic cu elemente romane, această făşie de teritoriu a trecut 

· apoi ln stăpânirea Imperiului bizantin, a cărtti autoritate era
recuno�cută pe ambele maluri ale fluviu lui. Năvălirea BuJgârilor
în veacul al VII-iea, a atins o fără a o organiza şi a o putea
gu ierna. Nu odată lmpărăţia de Răsărit a exercitat din nou 
drepturile sale de legitimă suverJnitate, Si, tând, în secolul al' . 

• 

Xi V Jea, regiunea de Sud a căpătat o viaţă politică subt Do· 
b roti ci, a I cărai nu 1n e î I poartă, to :1 tă parte a . de I â n g ă Dună re , 
cea mai bine populată, atârna de principntul 1nt1ntean, care era 
atunci în plină expansiune şi cnre subt ,v\ircea-cel-Bătrân încă 

• 

de pe la 1388 a ajuns în stăpânirea întregii moşteniri a lui Do-
brotici, ca vasal al Jn1păr�ti!or bizanti11i, adăugind şi posesiune1 
Silfstrei. 

Cele dintâiu 1nărturii, ca şi deJl1cţiile cele mai temeinice, 
arată o covârşitoare l)opulatie românească în aceste părti, pe 
câ11d Turco-Tătarii vin dint1·'0 coloniznţie târzie, iar elementu l

bulgăresc vechiu, rar şi atuncea, a fost total înlocuit de această 
colo 1iz'lţie, pe11tru ca pe urmă nu nai să vie noi lo:uitori de

această rasă, din aşezările bas3rabene sau din părţi mai adânci 
ale Bulgariei de astăzi. Legat prin interese e,::onomice cu bâl
ciurile muntene, având atâ1·nare de Mitropolia Brăilei, servind 
de locuintă pent1t1 iarnă păstorilor mocani din Ardeal, cari se 
şi statorniciat1 aci, primind pe sătenii din balta brăileană şi pe 
emigratii cojani din districtele B1 ăi lei şi Râmnicu-Sărat, acest 
Ţinut îşi arată leg�tura cu parte1 de peste Dunăre a României 
şi prin repetarea aceloraşi nume geografice pe un mal şi .!

cellalt şi prin relaţiile ne_cont1;nite cte familie intre Muntenij băl- .. 
tAreţi şi Dobrogeni, 

• 

• 

• 

.. 
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O cercetare a numelor· de localităţi şf de accidente geo-
g 1· a fi ce a găsit 1. 260 de numi 1·i româneşti pe I â n g ă =-:un număr 
mai m�re de numiri tura ni ce, iar n u1n·iri ou-Jgăreşti 11i :i două• 

-� ·zeci în toată provincia. Toti cercetătorii, cari. att făcut statistice
·tn timpurile noa�tre, au constatat inferioritatea 11umerică a a ..
cestui element suprapus · de curând:: Basarabeni în districtul
Tulcea, Turlac:i de la Cotei in districtul Constanţa. Dacă p'"ro-

• 

. fesQrtil b·ulgar Miletici ·a p-utut spune despre. Dobrogea sudţcă 
anexată la România în 1913 că «nici într'uri singur loc n'a 
. .... . 

. putut afla o populaţie bulgară indigenă'', alt profesor bulgar, 
Işircov, asi-g.tiră că ,,a s.e crede că sunt mai mult de 50000. de 

• 

Bulgari· în Dobrogea� - unde locuiau 400.000 de oameni
,"

�precum se face adesea, înseamnă a ne înşela într't1n chip _gro
solan'', Şi, de fapt, socoteli statistice serioase dat1, p�ntru 1913,

Ia 338.847 locuitori un număr de 56.475 Bulgari, abia o şesime 
din populat re, în ·judeţul Tulcea singur fiind, la acea dată, 
74.157. Români. Când Dobrogea turcească a fost descl1isă eul-
turii prin războiul Crimeii, compania engleza, care a: construit 
linia Cerna-Voda-Constanţa, a arătat apoi cu ce ţară e legat 

· mai mult acest teritoriu. · · · 

La 1877-8, după un războiu biruitor alături de Ruşi, Di s'a 
oferit această regiune, pe cat·e România n'a acceptat-o ca o 
compensaţie pentru Basarabia de Sud, anexată la Imperiul vec·n 
căci ea n'a cedat niciodată formal judeţele basarabene; Iar po
sesiunea dobrogeană, în legătură c.u o veche colonizare şi cu o 
continuă influenţă culturală, o datoreşte Româ1,ia Puterilor euro
pene rrprezintate Ia Congresu! din Berlin, care singure, dacă ar 
avea· motive, care nu pot exista, ar fi chemate a reveni a
supra unei situaţii care, şi prin legăturile ei cu „gurile Dunârii, 
e de un interes general european. 

· Ce operă de civilizatie a făcut Statul român în cucerirea
sa dela 1878, nu e nevoie a se mai spune, când dit1tr'un sat o . 

. riental �'a fAcut portul de o importanţă mondială care e Constanta ŞI când populatia s'a îndoit măcar iar bogăţia s'a făcutde patru ori mai marei, 
' 

lntr�o el?o�ă în car� din amândouă. taberele luptătoare tnmarele r�zb?t s a recunoscut solemn dreptul p'opulaţiilor care
�unt n_at1un1, a hotărâ cu privire la soa,ta lor, nu o adunare1mprov1zată subt un ,:egim de ocupaţie, d L1pă plecarea şi iz-

• 

• 

•
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goni1·ea celor mai 1nulţi cetăţeni, poate hrJtărî despre viitorul 
un ei t ă r i , ci n u m ai re preze 11 ta n ţii ei 1 e g a I i şi Ii b e r a Ieşi, cari 
sunt e m 11 oi . 

Şi î11 numele unui trecut de două n1ii de ani, în numele 
i111ei r1econtenite opere civîlizatoare, în numele dreptului celui 
mai firesc şi, în a :e]aş timp, î11 numele nezguduitei ho'ărâri a

• 

400000 de oameni, pe cari dotninnţia ron1ânească i-a ridicat din 

barbarie, i-a luminat şi i4a îmbogăţit, ridicăm în Parlamentt1l ro
mâ11 această indignată şi emotio11ată protestare, care-şi va afla, 
st1ntem sigt1ri, răsunetttl în conştiir1ţa lumii. 

• 

Dr. N. M. Sadoveanu ,,,. 
C. Oancea
J. Atanasiu
C. Cociaş • 

• 

, 

• 
. 

· Protest ţi 1 foşti 1 or par 1 a n1 e 1� tari do b rog e ni 11 'a f os t
î11sa cetit nici la Camera nici la Senat. Semnatarii ltti

11u aveau putinţa a o face, ne mai fiind membri gi 
Par la n1 e 11 t t1 I u i, iar printre par I ament arii atu 11 ci a Ieşi nu 
s'a găsit· nimeni dispus 5ă se expună cetindu-1 şi sa 
fa că o a 1· e cu m situ a ţie di fi c 11 a guvernu I u i, 

Dobrogenii, cari se îutâ!nea;1 în fier.are zi la re
dacţia „Neamul Ro:nânesc'', - şi în 11un1ăr mai mare 
pe piaţa Unirei, lângă statuia lui Cuza Vodă, - voiau 
tott1şi să ştie mai precis, d·nt1·'0 gură 111ai autorizată 
ca1·e era situatia lor. 
. Primul-mi11istru tocmai . venise de la Bucureşti, 
după semnarea t1·atatului de pace. Un număr de vrc-o 
30 de refugiaţi din ambele judeţe ale Dobrogei-Vechi 
i-au cerut atunci o a11dienţă şi d-l Marghiloman i-a
primit la palatul Sturza, u11de-funcţio11a cancelar1a Con
siliului d� Ministr, . , 

111 11u111ele delegatiei, d-l Ioan N. Roman, fost ' . 

deputat de Co11stanţa, a dat citi1·e următoarei petiţiuni: 
• 

• Dom1zule P1·im •Ministru, , 

Războiul ne· a irnpus tuturor, - dar mai cu  sea1nă nouă. 
Dobrogenilor,· jertfe mari şi de tot felul. Nu vom stărui asu-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-
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pra ]or, pentru că vă sunt bine cunoscute; totuşi, nu putem 
trece sub tăcere durerea cea mai ma1·e: aceea de a ne fi· pierdut 
coltul de tară în care unii ne-am născut şi alţii am trait o viaţă 
întreagă. Acum, cînd pacea s'a încheiat, cei din alte părţi, 
pribegi ca şi 11oi de urgia r�zboiului, se vor întoarce la casele 
lor, tn Patria lor; noi însă va trebui să _căutăm cenuşa gospo
dAriilor noastre tn ţară străină, adăugând astfe I ttmilinta la du
rere şi nesiguranta vietii la desăvârşita ruină. 

Eram în număr covârşitor fată de toţi ':Onlocuicori noşt1·i 
de altă origină şi stapâneam mai mult de 2/3 din solul provin
ciei; iai prin înteleapta politică de Stat, observată în cei 40_ de 
ani de dominatiune romănească, şi mai ales prin însuşirile su
perioare de nobletă înăs:ută, de blândetă şi de largă tolerantă 

· ale poporului nostru, am izbutit să imprimăm Dobrogei ca- .
racterul cei m·ai pronunţat. românesc, amalgamând şi alipind
sufletului nostru elementele atât de disparate ce, după vr emuri
s'au aşezat „acolo. 

-

. De  almintrelea, Românii şi înainte de 1878, sub domina .. 
ţiunea otomană, constituiau în Dobrogea un. important element 

etnic, care s'a menţinut compact, secoli de-a rândul, în anumite 
regiuni şi mai ales de-a lungul Dunărei; - şi noi socotim că 
acum, mai mult decât ori-când, o datoriE! imperioasă fată de

neamul nostru ne impune să conservăm, cu pretul tuturor sa-
. crificiilor, caracterul etnic românesc provinciei. politiceşte -

sperăm numai vremelnic - perdut�. Acest rezultat nu va putea 
fi atins decât numai înlesnindu-se întoarcer�a şi aşezarea ne
norociţilor Români dobrogeni, acum împrăştiaţi în toate părtile: 
în câte-va judete ale Munteniei, în mai toată MoldQva şi în 

, 

unele regiuni ale Basarabiei. 
. Echitatea cere de asemenea să se tină seamă şi de ace i 

Dobrogeni cari·, din cauza ocupaţiunilor, nu s'ar m·ai putea îna
poia în Dobrogea şi cari, C'l elemente utile acolo ar pute1 fJ 
de folos şi aice; ei sunt de o potrivă demni de aceiaşi solici
tudine din partea Domniei-Voastre. 

Negreşit, Domnule Prim-Ministru, noi n'am putea prevedea 
şi_ formulâ aice toate măsurile ce âr fi de luat în acest scop 
şi care vor varia după diferiţţJe categorii de locuitori, după 

• 

• 

• • 

• 

• 

•
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11ecesităţile fie -cărei clase so �îale şi, fireşte, şi dt1pă putinta 
St a t ult1i de a le s 1 tisfa .:e. Don1nia- V oast1·ă a vet i î 11 ace as! ă pri
vîntă mai multă competentă, 1nai multe mijloace de cercetare 
şi de cump�nire a lt1crurilor. Ne permitem, totuşi, a e11umera 
câteva măsuri pe cnre le credem indîspe11sabile şi pe care vă 
rugam s!i blne-voit J a Je avea în ve 1·ere, · 

lată a�ele m�surl: 

1 ]. Să se demobilizeze, cât mai curând :posibil, toţi Io• 
ct1itorii dobrogen1, ori căror unitati ar aparţi11en şi să li se înles • 
neas,�,-daeA se poate thfar înainte de veri fi carea pă-�ei ,-în
toarcerea la camfnurile lor, ffe pe11tru· reinstalare, fie pe11tru 
Jiqt1Irla rea avutului ce vor mai f l a vând. interve11indu-se unde 
va fi nevoe, ca să nu li � facă greutăt1 şi să li se ns:gure drep
turile şi viata. 

2]. Să se numeas�ă una sau mai inuite comisiunf, care să 
funcţioneze la fata locului, cu î11voirea autor:tăţei respe �tive şi 
ca re să aibă însărcinarea : 

a). Să achite bontirile de recl1fziţie ce-i vor prezenta pro-
proprietarii rechizitionnti ; 

b). Să stabilească, după scriptele autorităţilor, si să ac;hite 
drepturile celor rechiziţionati cari, di11 c�uza evenimentelor, riu 
mari sunt : 11 -p o sesiune a bonuri I or de rec 11 f zi t ie ce Ii s' au e Ii b e 1· a t; 

c). Să cerceteze, cu toate mijloacele de probaţit1ne adtnise 
pentru stabilirea faptelor. rechizitfunile sau sim piele luări de 
a11imale şi obiecte, f4ră a se fi eliberat proprietarilor bont1ri 
de rechiziţie, sau altă dovadă scrisă ; 

d) Să cerceteze, să evalueze şi să achite daunele de tot
felul fa cute în avutul privaţilor, fie de ·trupele noastre şi ale
a1fatilor noştri Ruşi, fie de inamic. 
· 

3). Să să se dea plugarilor, coinercianţilor, industriaşilor 
meseriaşilor, etc. putil1ta de a reîncepe lucrul, în care scop 
credem că s'ar putea înfiinţa o Bancă, u11de ei să găse�scă 
creditul şi· sprijinul necesar spre a-şi va loritîca munca. 

4). Functionarii români, cari vor fi 11ecesari în Dobrogea 
[Ia silozuri, consulate, agentii comerciale, etc.] să fie toţi do
brogeni; iar functionarii, cari nu se 1nai pot întoarce, să fie nu
miti în funcţiuni simiiare în tară, pJătindu-Ji-se salariile până 
la numire. � 

' 

• 

-
• 

• 

• 

-
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. 5], Drepturile câştigate în serviciL1l Statului ro r11âl1, cu1n

ar fi ct·. ex. _drep.tul de pensit1ne, să rătnâe. raspectate şi după 
p î e r de ren s i J i tă a ce tă teniei rom â 11 e , când nu 111 ai c t1 ace a stă 
pierdere titularii unor asemenea drepturi pot să-şi p�streze 
altele legate cte· solul Dobrogei. De as: me11ea, cetăţeni a ro111ână 
să nu ff e perdută pentru Rotţ]ânii din Dobrogea cari ar fi opt�t 
vremelni� pentru o cetăţenie st,·ăină, câ11d acei Ro111â11i,, licl1i
dându-şi nface1·ile din Dobrogea, ar veni s� se stabilenscă î11

Rom�nia. · 
6]. Pt ofesioniştilo1· cari- nu mai pot profesa î11 Dobrogea să 

li se încredinţeze în ţară situaţiuni potrivite cu specialitatea 
lor; iar când astfel· de situaţiuni nu li s'ar putea da, să li se 
acorde desp�gubirî care să..:i pună în 1năsură de a-şi reface 
carierele. •

7]. S:1 se me11ţină ca valabile pentru tară şi cu drept de 
opţiune în privinţa Iocalităţei, drepturile de farmacie, de brevet, 
Jîcen ţă etc. ·ctobâ11dite în Dobrogea. 

8]. Până ce se vor înapoia în Dobrogea, pentr�1 a se 
stabili din nou. acolo, sat1 până când vor fi ptJşi în situaţiur1e

de a-şi reîncepe carierele în ţară acei ce nu se mai pot înapoia, 
refugiaţii dobrogeni fără mijlo3ce de existenţă să fie ajt1taţf în 
măsura trebuinţelor imediate ale traiului zil11ic şi d11pă greutătile 
familii I or 1 or, iar cei demo bi Ii zaţ j şi cap a bi Ii de n1 u n că să fie

plasaţi în industrii, meserii, Ia munca câmpului, etc., ctt ajutort1l 
şi intervenţia autorităţei. 

9) . Să se î u ·fiinţeze i n Ia ş;
,. 

ev e 11 tu a 1 ş j în alte or a ş e, bi u. -

ro uri recunoscute, care să aibă de scop a stabili contactt1l 
între autorităţi şi Dobrogenii refugiaţi, cari ar avea nevoe de 
concur3ul şi sprijinul lor . 

Acestea sunt, Domnule Prim- Ministrt1, o parte df11 1năst11·ile

ce le credem absolut indispensabile pentru a se păstra p1·0-

vinciei noastre di11 dreapta Dunărei caracterul ei etnic de m_ai 
· nainte şi pentru a se face posibilă viata atâtor fa1nilii aruncate
pe drumuri şi lăsate în cea mai cl1inuitoare neslgu1·anţă de
împrejurări le nenorocite ale .războiult1i.

• 

Ştim greutaţf le fi nan cin 1·e în care se zbate ţara şi bănuim 
multele îndaturiri cărora t1rmenză să le fa�ă faţă; dat· ches-

• 

• 

I 

• 

• 

•

• 
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tiu"nea ce aducem înaint�a D-'\t''oastre ţste de o prea mare im
'portanţă, pe11tru ca oa1ne11ii de St-:it

t 
în IL1ptă ct1 g1·et1tăţile p1·e

. z e 11 t u I u î; să n u î 11 t re v· n d ă î r1 r a p r e g ă î i re a vii t t) 1 11 I u i � în t t ' o 
a11t1mită dit ectf e şi să nu-i dea toată solicitudinea. 
! ·; Ar fi de altmintrelea şi t1edrept ca o calamitate ca aceasta
a 1 �zboiului,. să a;ese cu toată greutatea ei în chip deosebit a-
su pra locuitorilor u11e� regiuţii mii bântuite şi mai f� ră norCl c; 

. d re p ta te a cere, di 11 contra, ca tot i ce tă tenii să o suporte d � o 
potrivă,· că ci numai astfel ea va apăsa 1nn i puţin şi îr1 chip 
mai egal asupra tuturor. Generaţiile viitoare chiar vor trebui 
să :ia asupra lor o parte cât mai 1nare, ele care poate nu vor 

· . ajunge să trăiască- zilele nenor0� ite pe care le trăim noi a cu1n.

• 

• 

In speranţa că apelul nostru nu va rămâ11ea fără răsunet 
şi că D-V o astă v e ti căuta chiar să a 1·ă o g aţi ce ea ce Ii p se ş te 
unei solt1tionări complecte a cl1estiu11ii, Vă rugăm, Domnule 
Prlm·1\1inist1·u, să prin1iti exprtsiunea disti11selor noastre sen-
timente de sti mă şi de,rotament. . 

• 

• 30 Ap1·ilie 1918 
• 

A Jimăneş tean u 
I: N · Roman 

P. Grigorescu

Ii1 delega ţie 
C. Irimescu Sever Movilă
Or. G_rigoriu [librar] Nic Rigani
Dr. Sadoveanu 
Calafeteanu [Tu'cea]

Gogu Rigani 
· Farm. Miga 

Răzpu11zând d-lui Roman, primul-ministru a spus : 
că 11u era 11imeni care sa regrete maj mt1!t de cât 
d-sa dezastrul ţărei, a căruia răspunde�e alţii o pt1r
tau; ca d-sa a stăruit din toate puterile să amelioreze
co11diţiut:iile consimţite de guvernul Averescu la Buftea
şi co11sideră ca un succes personal nu numai alipirea

. Basarabiei, ci si restituirea zonei din regiunea mun-
, 

. ţ lor; că, în ce priveşte Dobrogea, a apărat dease-
menea cât a putut dreptu1•ile noastre şi a prezentat chia1: 
mareşalului i\�akenzen., contelui C1ernin şi celorlalţi 

· membrii ai Co11ferinţei, reprezentanţi ai Puterilor-Cen
trale, u11 memoriu întocmit de d-sa şi de d-nii pro
fesori D. Onciul, Simion Mehedi11ţi şi C. Giurescu,

,, 

• 

\ 

• 

• 

•
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dar că, după 15 zile de la î11mâna1·e, a căpătat răs
punsul că la Viena. şi mai cu seamă la Berlin d0mnea 
co11vingerea că pacea între Români Ş\ Bulgari nu se 
va putea stabili şi asigura, de cât numai interpunându ... 
se Dunărea, ca hotar, între ţările lor; ca «maueşalul», 
de altfel, recunoştea progresele realizate în Dobrogea 
sub dominaţiunea româneasca; progrese care chiar l-au 
surprins; dar ca personal nu putea face nimic pe11-
tru a schimba soluţit1nea hotărâtă a cercuFilor supe
rioare; ca c:stfel fii;1d, ta om politic, care nu contează 
11ici cu iluziile, nici cu minunile, ci numai cu realităţile 
era nevoit să constate cu durere că IJobrogea este şi 
rămâne definitiv pierdută; că pe dobroge11i d-sa nLt-·i 
împediea să se înt0arcă Ia caminuri, dar nici nu î11-
demna pe nimeni să o facă, de oarece credinţa D-sale 
era că nu vor duce casă bună cu bulgarii; şi că, în 
sfârşit, regreta că nu putea veni î11 ajutorul dobro

ij genilor ameninţaţi a I amânea pe drun1uri, muritori de 
foame, de oare-ce finanţele Statului se găseau în cel 
mai n1are desechilibru şi guvernul era novoit sa 
cheltuiască în fiecare zi ceia-ce încasa, dtn impozite, 

• 

• 

într' o lună. · .

Acest răspuns al d-lui Marghiloman 11u putea 
mulţumi pe dobrogen.i. Dacă unii t:rau î11tr'adevăr în
grijoraţi· de soarta şi viitorul ţării lor, cei 1nai mulţi 
stăruia11 î11 optimismul de mai nainte. Ei nu-şi puteau 
închipui o clipă -măcar ca Dobrogea putea fi definitiv 
pierdută. 

D-I · I o an · N. Ro 111 a11 a cerut atu 11 ci d -1 u i I .t <:..
Brătianu o audienta p·entru o delegaţie dob·rogea11a; 
şi d-l Bratiunu a primit imediat, a doua zi, la lo
cuinţa d-sale din strada Lasca1· Catargiu, delegaţia, · 
a Ic ă tui ta din . foşti par I ament a1 i, d i n foşti ele n1 nit ari· 
dobroge11i şi di11tr'u:1 număr de intelectuali, p1·oprie
tari si comercianti. 

. ' 

Primirea delegaţiunei s'a f�cut cu toată solemni-
tatea, nu numai de către ct�I Brătianu personal, ci d.e 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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către toţi foştii miniştri din cabinetuJ d-sale şi de 
catre foştii preşedinţi ai Corpw�ilor legiuitoare. 

D-l Roman a dat citire unui inimos si documentat
' 

memoriu. cate a fost ascultat cu cel mai viu interes, 
In acel me1noriu se aprobi fără rezervă d1n par

tea dobrogenilor,--«cei mai încercaţi cetăţeni ai ţărei 
în războiu>> acţiunea pentru unitatea noastră naţionaiă; 
se veştejeau mijloacele barbare întrebuinţate de ina
mic pentru a-şi întrona stăpânirea brutală asupra lumei; 
se releva absurditatea pretenţiunilor bulgăreşti asupra 
Dobrogei, care a fost dacă, romana, bizantină, ro'Tiâ
nească,--dar bulgarească nici•od·ată; se arninteau apoi 
sacrificiile pe care Statul şi iniţiativa privată le -au 
făcut acolo, în cei 40 de ani de dorninaţiune româ- · 
neasca ;· şi se încheia cu constatarea că minte;1 şi su
fletul dobrogenilor resping de o potrivă ideia pier
derei difinitive a Dobrogei, înfăţişata ca o axiomă de 
primul-ministru al ţărei. . 

In mijlocul· cuvântărei, lacrimile au început să 
curgă din ochii d-lui Roman care, totuşi, stăpânindu-şi 
emoţiunea, a continuat cetirea, cu glasul înecat în plâns. 

Când d-l Brătianu s'a ridicat ca să răspunda, d-sa 
covârşit de em©ţie, nu a putut rosti un singur cuvânt 
timp de mai mult� minute ... ln ochii tutµror erau lacrimi .... 

Reculegându-se, d-l Brătianu a răspuns sacadat 
şi vădit mişcat, că înţelege toată durerea şi .toată. 
framântarea sufletească a bieţilor dobrogeni făgăduind 
ca, de îndată ce îi va sta î11 putinţă, le va da t,)t 
sprijinul pe care îl meritau î11tr'adevăr. 

iv\emoriwl d-lui Roman a fost retinut de d-l B1·ă-
, 

tianu şi corrunicat, î11 traducere franceză, miniştrilor 
Puterilor aJiate, ca un docume11t ce cuprindea expre-

- siunea sinceră a sentimentelor marei majorităţi a lo
cuitorilor dobrogeni.. Era cel mai. bu11 răspuns la�
memoriile bulgăreşti de la Babadag!

După o clipă de tăcere, d-l Brătia11t1, schiţând 
ttn. t1şor zân1bet, s'a adresat apoi delegaţiunei spunândtt-i: 

«Cred că Don1nul Prin1-mi11ist1·L1 se î11seaJă când 

-

• 

• 

• 
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prezi�e pitrderea definitivă a Dobr0gei ... Şi, ca să.11e

de s păr ţ î 111 s t1 b o i 111 p 1· e sie m ai v e se I a, să -111 i daţi v oe 
să · vă spun o an e cd o ta >> • • •

,,Când-va, Ja Viena, trăia u11 mare meteorolog, 
care · p u b Ii ca în fiecare a 11 un b tt Ie ,t j n de prez i ceri . 
De şi om f bar te învăţ a t, 11 t1 pre a ni m e 1· ia cu pr P. ziceri J e ·
sale. Aşa, când prezicea ,,furtună'', se întâmpla Să fie 
,,vreme frumoasă'',-şi din c·ontra • .. _. 

· ,, lntr'un târguşor vecin, un modest cetăţean, fără·
pre te n ţii şi fără reputaţie , p u b Ii ca şi e 1 un b u Ie ti 11 I a 
fel,-şi o nimerea ctt mult mai bine. . 

,, I n t r 'o · zi, i·n t r i gat, savantul şi -a I u a t i ni ma în 
dinti si s'a dus să-si •viziteze rivalul, ca să afle se-, ' ' 

c1�etul ştiiaţei sale,-bine-înţeJes fară a-şi divulga 
11 tt n1 ele. 

, , Când bi e tu I • ce tă ţ e a 11 a a f I a t s: op u I d i s tins e i 
vizite ce primea şi s'a încredinţat eă a1·e a face cu 
un om de treabă, i-a răspuns: 

D-ta ·vrei să afli ştiinţa mea,-dar cu 11u am i-1iri
o stiintă ! .... De· unde vrei d-ta să stiu dacă Ja anu , ' ' 

pe v1·e mea as ta va ploua 01 i va f t vreme fr urno a sa?! ... 
Secretul ,,ştiinţei'' mele e simplu,·şi iată-l: Un dobitoc 
de învaţat de la Viena pubică în fiecare a11 un buletin 
de p1·eziceri. Văzâ11d cât sunt de g1·eşite, m'an1 apt:tcat 
acum câţiva ani, ca să mă distrez, să public şi et1 
un ·asemenea buletin, î11torcându-i toate prezicerile pe
dos. Unde spt111ea el ,,cald'', eu spuneam ,;frig'', 
u11de el ,,11or'', eu ,,senin�' .... Şi, ntt ştiu cum se face, 
dar eu o nirneriam de nouă zeci de ori la sută, de câte 
ori el- greşia, şi greşiam de zece ori la sută, de câte 
ori e_l nir11eria ! .... Am văzut atunci că gluma pri11de 
şi-mi aduce chiar foloase; şi uit'te cum se face că 
public în fiecare an bt1letin�l meu, cu aceiaşi· supe
rioritate asupra învaţatului meu rival dela Vie11a. · · 

• 

• 

• • 

• 

Cuvintele prie teneş-ti ale el-lui Brătianu·şi anecdo
ta d-sale despre valoarea oare-căror preziceri au �v-ut 
darul de a. mai înviora sufletele ît1g1·ijoraţilor��dobro-

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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geni. Totuşi, ei ·au hotărât ca o ·nouă delegaţiune a 
foşti/01· parJame11t21·i să se prezinte şi M. S. Regelui. 

Cu elemente din celelalte memorii, - al d-lui pro-
fes or Iorga şi ale d-lui Roman,--cum lesne se poate 
'\J edea din apropierea texttrlor,--s'a alcătuit un al 
treilea 111emoriu, semnat de domnii: Ioan N. Roman, · 
N. Comşa, C N. Alimăneşteanu, Dr. N. Sadoveanu,
C. Oancea, Elefter?e Niculescu şi Ge11eral Crăiniceanu,
însărcinândtt-se o c

1

elegatiune compusă din domnii
' 

Joan Roma11, Dr. N .. Sadoveanu şi C. N. Alimă11e-
şteanu să-l prezi1·1te Suveranului .•

• 

I,ttă textul acestui memoriu: 

• Sire, 
• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

Faţă de ruperea din trupul Patriei a teritoriului cupri11s 
î11ire Dunăre şi Mare şi numit odinioară, sub dominatiune oto
man�, ,, Dob1·ogea '', subsemnaţii. în calif atea 11oastră de re pre• 
fentan ti ai jt1deţelor Tulcea şi Constanţ1, am considerat că !ir 
f' fo.st imperio·asa noastră datorie de a protesta, în sânul chiar 
al Parln1nentului din care.făceam parte, fn potriv1 acestui act 
de viotenţ_ă, contrariu drepturilor noastre ist·orice, tratat�lor 
internaţionale şi simţului general al populaţiunei din acel te-

• 

ritoriu. . . . . 
Parlamentul a fost însă disolvat, iar la constituirea no

uilor Camere care îl vor înlocui, Dobrogea nti a fost chemată 
a-şi trimite representanţii săf, deşi deslipirea ei din trupul Pa-

- ' 

triei, atât după dreptul nostru constituţional, cât şi după drep-
tul intetnaţional, este un act fără valoare juridică, pe cât tiinp 

. 

n� este făcut cu asentimentul întreg ei Naţiuni legalmente ex� 
:primat. · · 

• 

• 

I n aseme11ea îm prejur�rî vocea n \astră se îndt·eptează 
către Acela ·care ·represintă în permanentă suveranitatea naţi
onală şi rugăm pe M�jestatea Voastră să bine-voiască · a lt1a

ct1noştinţă· de motivele care servesc de bază �ctult1i nostrtt de 
· r r O t E S t ,1 T t

1 

•

• • .

. 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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S I R E, 
-

Nimic nu înd reptăteşte această silnică sfâşiere, în nici-un 
c l1ip şi sub nici-un raport ; şi dacă noi o ştim bine, ţ111e1n să 

. aduc �m totuşi, pentru şi 1nal desăvârşi tă lumi11ă, argumente 
l1otărâtoare, care nu fac decât să se adaoge dreptului celui 

-mai evident care se calcă astăzi.

• 

Veche provin:ie romană, locuită în mare parte de ace
iaşi locuitori tr3ci ca şi pământurile de la stânga DunArei,. �u 
cnre încă de atunci era strâns legată, şi mai târziu colonizată 
puternic cu elemente r<imane, această flşle de teritoriu a tre

cut apoi în st�pânirea Imperiulul bfzântJn, a cărui autoritate 
era recunos �ută pe ambele maluri ale fluviului: 

Năvălirea Bulgarilo1· în veacul al VII-iea, a ati11s-o făt·ă 
• 

. a o fi putut organiză şi gttverna. Nu odată Impărăţîa de Răsărit 

• 

a exercitat din nou asuprA, i drepturile sale d� legitimă suve
ranîtatr. Si când, în secolul al XIV• lea regiune a de sud a că· 

pătat o viaţă politică deosebită sub Dobrotf ci, ni cărui nume 
îl poa 1 tă, toată partea de lângă Dunăre. cea mai bine popu
la tă, atârna de principatul Muntean, care era pe atunci în plină 
expansiune şi tare sub ţvlircea-cel Bătrân, încă de pe la 1388, 
a ajuns î11 st�pânirea întregei moşteniri a lui Dobrotici. ca va• 
sal al Imp�ratilor bizantini, adăogându-şi posesiunea Silistrei. 

Celţ! dintăi mărturii, ca şi deductiile cele mai temeinice, 
. arată o covârşitoare populatie româneaseA în aceste părţi, pe 
când Turco· Tătarii vin dintr'o colonizatie târzie, iar elemen
tul bulgăresc vechiu, rar şi atuncea, a fost total în1ocuit de 
această colonizaţie, pentru ca pe urmă numai, după mai multe 
veacuri, să vie noui locuitori de nceastă rasă dJn aşezările ba
sarabene sau din părţi mai adânci ale Bulgariei de astăzi. 

Legat prin interese economice cu bâlciurile muntene, avântl 
atârnare de Mitropolia Brăilei, servind de locuintă pentru iarnă 
pă�torilor mocani din Ardeal, care se şi statorniceau aici, pri
mjnd pe să tenii dfn balta brăileană şi pe emfgratif cojan i df n · 
d j stricte 1 e B răi Ie l ş f R â m ni cu I u i - SA r a t, a cest t f n t1 t î ş t ar a tă Ie -
gă�t1ra c11 p� 1·tea de peste Dt1r1ărei a Romăr1iei şi prin· repe-· 
tarea aceloraşi nt1me g�o5rafice pe t1n 1nal şi pe celălalt şi 

• 
: 

•
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prin relatiile necontenite de f�milie între Muntenii băltăreţi şi 
Dobrogeni. 

O ccr.cetare ·a numelor de lo :alităti şi de accidente geo
grafice a găsit 1260 de numiri româneşti pe lângă un număr 
mal mare de numiri turanice, iar numiri bulgărtşti nici două
zeci în toafă provincia. Toţi cercetătorii, ca ri au făcut statis
tice în timpurile noastre, au constatat inferioritatea numerică a 
acestui element suprapus de curând: Basarabeni în districtul 
Tulcea şi Turlac.i de la Cotei în districtul Constanţa. Dacă 
ptofesorul Miletici a putut spune despre Dobrogea sudică, a
nexată la România îr1 1913, că „nici într'un singur loc n'a pu
tut afla o populaţie bulgară indigenă", alt. pr_ofesor bulgar, 
Işir\!ov, asigură că „a se crede că sunt mai mult de 50,000

de Bulgari în Dobrogea" - unde locuiau 400000 de oa
m eni, - ,,precum se face adesea, înseamnă a ne înşela într'un 
chip grosolan" Şl de fapt, socoteli statistice serioase dau în 
Dobrogea veche, pentru anul 1913, la o populaţie de 380,430

de locuitori un număr de 51.149. Bulgari, reprezentând 13,4 °/,i 
faţă de un număr de 216,425 Rumâni, reprezentâ 0 d 56,9'/u din 
populaţie; iar în 1916 populaţia Dobrogei vechi atfrl�ea cifra 
de 400-.000 •locuitori cu peste 230.000 Români, aceştia depăşind 
în număr' P.e toţi conlocuitorii lor de alte origini luaţi la un lor. 

De altmintrelea, când Cobrogea turcească a fost deschisă 
culturei prin războiul Crimeei, compania engleză, care a con
str.uit linia Cerna-Voda-Constanta, a arătat cu ce ţară e legat 
mai mult acest teritoriu, 

La 1877-78, după un războiu b'ruitor alăturea de Ruşi, 
ni. s'a oferit această regiune, pe care România n'a accpeptat-o 
ca o compensaţie pentru BasarJbia de Sud anexată la imp ,_ 
riul vecin, căci ea n'a cedat nici-odată formal judeţele basa
rabene., Posîsiunea dobrogeană, în legătură cu o- veche C()lo
nizare şi cu o continuă inflitenţă culturală, o datoreşte Rornănia 
armefor sale şi Puterilor europene representate la Congresul 
din Berlin, care au recunoscut şi consacrat astfel, odată cu 
drepturile _noastre străvechi şi o aşez'.lfe ce, prin legăturile ei 
cu iUrile Dun,ărei

t 
e şi de interes general european. 

Opera de civilizaţie ce am înfăpt-t.dt acolo în cei 40 ani de 
dominaţie românească e un titlu de mândrie pentru Statul şi

2 
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poporul ro1nânesc. In acest .�curt interval de timp noi am trans · 
format pustia dobrogeană de mai înainte într'o grAdină rodi"-. 

. toare. Am introdus domnia leg ei desbătute dejNaţinne î11 locul· 

• 

• 

arbitrariului din trecut, garantând şi asigurând libera desvoltare 
a tuturor ; am regulat şi consolidat dreptt1 I de proprietate, îm- · 
pământenind peste 100.000 de plugari, începând cu cei locali,_. 
întreind sup raf a ta p�mântului ara bll şi îricincind rendime11dul : 
solult1i; am dat un avânt necunoscut până atunci comertului 
industriei, ·meseriilor şi tuturor indeletni�irilor care spore�c bo

găţia naţioJ1ală, asigurând bun11l traitt al claselor orăşeneşti şi, 
ca urmare, pop11laţiunea provinciei s'a întreit, iar excedentul 
naşterilor s'a înşesit; am ameliorat conditiunife de l1igienă ale 
satelor vechi şi a1n tnfii11ţat sate noui; an1 sporit numărt1l şi 
întinderea drumt1rilor şoseluite de!a 90 Ia peste 1000 de K111. 

iar căile ferate dela 66 Ja 239 Km.; am înălţnt peste 1-50 de:

biserci, an1 clădit spitalele 1nodel şi .numeroase infirmierii, am 

zid 1t şcoli primare confortabile în toate comunele şi am îo
trodus învăţământul secundar şî profesional în ambele judeţe; 
aira desgropat şi cercetat ruinele trecutul11;, care vorbesc numai 
de drepturile noastre vechi în acea parte de tară şi a□ ridicat 
monumente de pietate acelui trecut atât de frământat şi .atât 
de scump nouă; am pus în valoare minele de fier, de cupr.1 
şi de manganez, carierele de marmoră şi de granit şi bogatele 
pescării ale Razimului şi Dunâvăţului; am făcut ma1·ile ltt -
crări ale podului de peste Dunăre şi portului deJa Constan-ta 
care vor rămâne ca monumente veşnice şi grandioase ale spi •· 
ritului nostru civilizator şi capacităţei 11oast1·e tee,l1nice, 
apoi conducta �i rezervoriile de petrol şi măreţele silozuri· din 
portul Co11stanţa ..• lntr'un cuvânt, am înzecit a �tivita ten; bo-

• 

găţia şi cultura în general, am înfiripat o viaţă prosperă şi · 
fericită şi am deschis toate perspectivele u 1 u i viitor st răi ue,it ;� 
jar conglomeratul de neamuri de acolo, afară de o minoritate 
dintre Bulgari, s'a amalgamat într'un popor, a vând toate îrt • · 
suşirile unei înrudiri morale, aceiaşi c1nştii11ţă naţională româ• 
nească, aceiaşi iubire de Ţară şi acelaşi simtimâ 11t de respec• 

• 

• 

toasă alipire faţă de Suveran şi de Dinastil Sa., · . . , 

• 

• 

. S I RE, • • 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 
• 

I r 

• 

• 

• 

l11tr'o epo�ă ît1 care din amândouă taberele luptăt(lare în · · 
• 

• 

• 

' . 

I 

• • 
• • •  

• 
• 

• 

• 

• 

• 

•
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-

• 
,, 

. ; .
.. marele războitÎ s'a recunosct1t solemn dreptul populaţiunilor,, .

care sun·t naţiuni, de a hotărâ cu privire 'la soarta lor,· nu o 
adunare im_provîzată şi necpntrolată, :,ub un regim de ocupaţie 

• 

• 

după plecarea şi izgonirea celor mai mulţi cetăteni, cum a fost 
9rganizată .de. BuJga·ri la Babadag, . poate l1otărâ de viitorul 
unei ţărf, ci numai ·reprezentanţii ei legali şi· liber aleşi. · 

In n·umele unui t·recut de două mii de ani, şl al tinei. ne
contenite opere -civilizatoare, în numele dreptului. celui mai 
fi1esc, ce ni-l d-ă legătura noastră de sânge, munca şi jertfele 
.noastre de acolo şi nezguduita hotărâre a 400.000 de oameni 
pe cari dominaţia românească i•a ridicat din barbarie, i-a lu
minat şi •i-a imbog�ţit, noi, cei din urmă reprezentanţi până 
acu1n ai Dobrogei în Parlament ul României, ridicăm această in 4

di gna tă şi •emoţionată protestare. care suntem convj-nşi că va 
· avea· r�sunet nu n_umai în marele suflet românes:· al Maje-

t�ţei Voastre� 'dar, ,·ia· timpul său, şi în conştiinţa lumei .
• 

• 
• 

. 

• 

• 

• • 

• 

• • 

• 
• • 

Suntem cu cel mai profund respect · 

• 

- . • • 

• • • =: • • 
: 

: • · S· I R -E·, . ·• 

. -. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

••• 

• 

.· Ai Majestăţei Voastre 

• 
. Prea supuşi şi prea pl�caţi servitori 

• 
• • 

. 

. . Ioan N. Roman, deputat al col. I. de Constanta 

. 

. 

• 

• • 

. • · · N. Comşa, deputat al col. I de Tulcea · 
• . · C. 1N. Alimăneşte�nu, deputat al �ol. 11· qe Constanţa

I. ,C. Atanasiu, senator al col, I d �� Tulcea
„ D-r ·N. Sadoveanu, senator al col. I. -de Constanţa
· �. Oancea. sena�or al col., li de Co·1s '"anţa · . .

· . Elefterie Nicolescu, deputat al cot Il de ·Tulcea ·
, ·· General Crăinf ceanu, depu·tat al col. 111 de Tule.ea 

.. • 

· · Delegaţi unea ·foştilor parlamentari dobrogeni a fost
prin1ita de IVl. S. Regele jn ziua de Sâmbătă 1tl/ 

29 Iu
nie· 1918, orele 3 după. amiază, la reşedi11ţa regală 
din Lăpuş11�anu, î'n localul Creditului Fu11ciar . Urban 
din• laşi, fostul palat al lui .Cuza-Vodă . 
· PrezentâtJd memoriul, membrii delegatiunei- au
sptts · M. S. Regelui ciă' ei „ nu pot crede î11 trăinicia pă 
cei de Ia Buct11·eşti, car.e fă�e.a României :O aşa de stri-
gatoare lledreptate şi nesocotea cu desăvârşire in-

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 
. 

• 

• 

• • 
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teresele şi sentimentele populaţiunei dobrogene, ci 
considerau această pace ca o silnicie trecătoare, şi ca 

- un a d i n n1 u I te Ie î 11 ce 1· ca r i de care ne am u I 11 os tr u s • a 
. i s bit în t re cu t, fă r ă ca vi t re g ia v re tn tt r i I or să - I fi p u tu t � 
abate ori răpt1ne. 

Iar M. S. Reg_ele a răspuns, aproape textual: 
«E adevă,·at că neamul românesc a suferit multe du-· 

reri şi nearep'taţi ln tot cursul istoriei sale, dar a găsii 
în el destulă putere de voinţă ca să reziste şi să st 
refacă. Nici a�um sr eranţa nu trebue pierdută». 
. Aceste cuvi11te l1otărâte şi barbăteşti ale Suve-

ran-ului, - care contrasta� în chip vădit cu părerile · 
pesimiste ale primului Sau Consilier,--au fost imediat &

duse la cunoştinţa dobrogeni'or şi au avut asupra lor 
efectul unui adevărat reconfortant . 

De altfel, n'a trecut mult şi i11amicul a trebu1t să 
vadă reversul 1nedaliei şi prăbuşirea visurilqr lui de 
dominaţiune universală. ,,Frontul unic" deve11ise o rea
litate. Ofensiva generalului Foch în NordL1l Fj anţei a 
fost fulgerătoare. La legaţiunea franceza din Iaşi, .-
instalata în loc.alui· vechiului Conservator de muzică 
şi de deci .maţie, -- se afişau radiogran1ele primite 
peste zi. Lumea citea cu lăcorţ1ie. Un ·perete întreg 
al salei de intrare era prins de o mare harta a re
giunei frontu lui de luptă, pe care zilnic, --şi câte o
dată. de mai multe ori p-e zi, -- se însemnau rezttlta

te J e of e·ns vei decisive, cu creioane de diferite c t1l0r.i.

Nimic mai elocvent şi mai convingător de cât aceste 
• însemnâri. Inamicul nu mai p tt te a r t\ zis ta. El se g\1se a

î11 plină derută. Retragerea lui -era neînchipuit de gra -
bita şi de dezastruoasă.

In z ilnic·ul pelerinagiu de Ia lega ţiu11ea f.ra11ce za

n'a fost dobrogea11, locuitor la Iaşi, sau venit pentrtt 
a J u a inform a ţii şi a Ie comunic a ce I o,- I a I te ce n t r e , 
care să nu_ se fi dus măcar· odată pe zi, ca sa vada 
cu ochii lui, harta minu11ată pe care se scria triumf ul 
Dreptului asupra Forţei. 

-

• 

Nu mult dupa aceia a început şi ofensiva iene-

... 

• 

• • 

• 

• 

\ 
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ralului F'ra11chet d'Eperay de pe frontul SaJonicului, 
cu defecţiunea „prusacilor balcanici", cu retragerea 
preci_pitată a adevăraţilor prusaci ai lui Makensen, cu 
intrarea glorioasă a luptătorilor de la Mărăşeşti în te
ritoriul ocupat şi cu întoarcerea anevoiasă a refugia
ţilor dobroge_ni Ia căminurile lor, în sct1mpa lor Do
broge, ce--mila Domnultti !--n'·a fost deJ':initiv pierdută . 

• 

Am schitat aceste râte-va amintiri diu noianul 
întâmplărilor prin care am trecut în anii de grea încer-
care ai razboiului şi am dat cele câte-va memorii şi 
proteste în care se închegau simtimintele şi sper�n
ţcle marei majorităţi a locuitorilor jobrogeni, - acte 
ce acum capătă valoarea unor documente, - pentru 
ca sa ramână fixate şi cunoscute publicului şi pentru 
ca să poată servi la reconstituirea momentelor nespus 
de grele, dar şi neînchîpuit de mari, pe care mulţi 

. dintre 11oi Ie-am trăit pe atunci în vechea capitală 
a Moldove1, �u inima adesea strâ11să de îqgrijorar � şi 
une-ori încălzită de 11ădejdea vremurilor ce aveau să 
urmeze. 

-

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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L.A TERVUEREN ... 

La Tervueren, drepţi, stejqrii .
Năzuesc tn spre lumină, 

· Şi de umbră şi de farmec
E pădurea toată p lină.

liliecii şi salcâmii,
Teii de pe lângă . drumuri,
Răspândesc belşug de freamăt
D'e culori şi de parfumuri.

Vesel ciripit de paseri
Din frunziş năvalnic vine,
lngânat de clocotirea
Zumzetului de albinP;

Şi'n brădet ale<1rgă sprinten
Cârdul sperios de ciute,
Dând sub paşi uscat răsunet
Frunzelor pe jos căzute, -

Pe când lacul, ce se' 11U11de
Ca o pânză sub răzoare,
Scaldă apele lui limpezi
1n răsfrângerea de soare,

Şi tn maestos alunec,
Defilând ca la paradă,
Trec pe luciu-i albastru
Le�ede/2 de zăpadă ..

*
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Numrzi la castel, ici•colea, 
Zidu1·ile•s ruinate, 
Uşii e 11zereu înc/zise 
Şi p�rde/e/e lăsate. 

/or îtz e', unde ·si trăise 
Visurile ei de fată, 
O t;ăt,·ână /1npărăteasă 
E închisă şi uitată . 

• 

Ea plecase ru lmpăratul 
Peste munţi si peste ape, 
Ca să •şi caute no,·ocul 
Ce-l avea atât de· aproape ;

Dar s' a 'napoiat din ţar·a 
Magilor ,1zf eci, stingher·ă, 
După· o scurtă fericire 
Şi-o mărire ef en1eră. 

' 

• 

I or acu11z ?... Nimic nu 'nt ret1bă, 
Nin:ăruia nu răspunde 
Jntu nericu-i din suf /el 
N;,•i o roză nu-l pătr11nde, 

Şi ca o f anto11ză u111blă 
Prin oaăile tăc·ute, 
Cu privirea rătăcită 
Şi cu 1ninfil e perdute . 

* 

Ziua, când din vă/111ăşc1gul 
Vi eţei reci şi 11zonotone, 
Soarrle re[ cald de vară, 
Veselele brabansone, 

Clziomă luniea şi-n adună 
De prin satele veL•ine 
La pădurea înverzită 
Cu poeni de farmec pline ;

Seara, când intârziată, 
Câte-o ·tânără păreche 
/şi zâmbeşte cu ·'nţelesuri 
Şi-şi şopteşte la ureche; 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

•

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

?4 . . 

Noaptea, când tntreaga fire · · 

Se cu/ undă tn tăcere, 
Şi n;r,i frrr.uza nu se miscă, 

.. Si nu-i nici o adiere; 

Si spre zori de zi, când. luna 
Dintr'un c·earcăn, argin'ie, 

. Răspândeşte pe cuprinsuri 
Dulcea ei melancolie,-

Ce feeric e Tenvueren 
Cu pădurea lui cea deasă! ... 

· ...• Trist e doar' castelul numai
Şi sărmana fmpărăteasă !

• 

• 

' 

• ROZM�RIN 
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CELE TREI DOBROGI . 
PE CARE LE-AM GASIT 

1
) 

------

I. 

Să începem prin câteva consideraţii generale, re
sumând studiile mai recente asupra Dobrogii, publi
cate mai ales în această foaie,. la I�şi, şi care astăzi 
apar într'o traducere fr::inceză, _în volum. 

Dobrogea, în limitele strâmte ale teritoriului ei, 
are un întreit caracter, care lămureşte rostul deosebit 
al desvoltării sale istorice şi al pupulaţiei sale într'o 
vreme mai aproi:,iata. 

De o parte este litoralul Mării, ai cărui locuitori 
şi a cărui soartă politică sunt în · legătură cu vici
sl'tudinile stăpânirii în Marea Neagra·: lntr'o vreme mai 
depărtată erau aici colonii ioniene şi doriene. Rămă
şiţele· acestei vechi populaţii s'au păstrat, cu_ intreru
perile şi noile afluxuri care se pot uşor închipui, de-a 
lungul evului mediu. Cât despre stăpânirea maritimă, 
ea a aparţinut până în veacul al XIV-iea Bizantinilor, 
căci n'a fost niciodată vre-o flotă bulgarească în 
apele Pontului Euxin. 

De altă parte este malul drept al Qunării, care, 
aici mai mult decât aiurea în cursul său de la Orsov a 

. ' 

1) Din „Populaţia Dobrogi: ta ·1850 după manuscriptul de la Aza·
clău", comunicaţie făc1.1tă Ia Academia, Româna, 
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încoace, cuprinde acelaşi neam ca şi cel care, din 
depărtatele zile ale Dacilor şi ale coloniştilor r0m ani, , 
cu cari cei d'întâiu au trebuit să lo�uiască împreună 
după cucerirea lui Traian, a avut posesiunea necon
tenită a malului stâng. Dacă Bizantinii, stapâni, pe 
urma înaintaşilor lor romani, ai fortăreţelor ce păziau 
malul, au putut să-şi întindă o influenţă politică ::i.
supra şesurilor muntene din faţa, prezenţa lor în aceste 
castele întărite n'a avut nici un efect asupra naţio
nalităţii locuitorilor Dobrogii dunărene, cari au trecut 
prin aceleaşi fase ca şi vecinii şi fraţii lor, cu cari au 
fost necontenite schimburi de populaţie. 

·Şi, 'în .sfârşit, între litoralui Mării şi malul du
nărean este un mare drum militar, întrebuinţat într'un 
chip cu totul sporadic şi pentru negoţ. Acest drum, 
de Ia Isaccea sau de la Tulcea, prin Babadag

> 
către 

acel Bazargic, pe care Ioan Ionescu., care a cercetat 
aceste ţinuturi _în 1850, îl califică de Malines balcanic 
din causa centrului de căi de. comunicaţie pe care le 
reprezintă, nu exista pe vremea bizantină, când circu
laţia marfurilor se făcea numai pe Mare, din pricina 
barbarilor. Acest drum n'a. fost practicabil decât în 
ceasul când cei din urmă dintre acesti barbari ră
maseră stăpâni ai ţării întregi, de Ia Dunăre la Mare, 
când dominaţia Turcilor otomani înlătură ultimele res
turi ale înrâuririi politice creştine. Pentru a întreţine a 
şi, la întâmplare, a apăra acest drum, pentru a fi la 
îndemâna nevoilor ce aveau călătorii şi ostaşii, co
lonii au fost 2şezate: în veacul alX V-lea Turci, după 
1600 Tătari� iar i.'1 ultimul timp, pe la Bazargic, şi 
Arabi [sa se compare stabilirea de Cerchesi musul
mani în in'te1 iorul Bulgariei]. Raţiunea lor de a fi, 
chezăşie de păstrare şi chiar de progres,. se gasia în 
durata aţestei căi militare şi comerciale care-i adu
sese, aici ca şi în Macedonia şi în alte părţi europene 
ale Imperiului otoman. Această cale încetând, decă
derea începu- încă de la sfârşitul veacului al XVI-iea 
şi mai ales de la începutul Viacului trecut; aceasta 
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explică marele număr de. sate părăsite, c-are .a fost 
constatat către 1850 de acelaşi Ionescu, sate care se 
regăsesc în par-te pe harta lui Rigas, o juinătate de 
veac· înainte. Când Turcia. modernă trebui să pără
sească provincia, multi. dintre aceşti . coloni.şti .mah�
metani ·părăsiră vetrele·· lor; alţii rămaseră, dar numai 
pentru o decădere. care nu putu sa fie împiedecată 
nici de larga toleranţă, nici · de sprijinul' re.al şi sim
patic al Statului român, care · culese în ,acest punt 
moştenirea· Sultaqilor, reintrând. în vechile drepturi ale 
principatului muntean· şi· ale. rasei. 

Cât despre Bulgari, cu toată prezenţa· lor spo
radică pe acel teritoriu, ei nu se stabiliră ca locuitori 
permanenţi de.cât pe .urma Turcilor, domnii, şi stăpânii 
lor şi., mai târziu, ca fugari .înaintea răzbunării ace
loraşi, pe cari îi trădaseră întâmpinând pe fraţii ruşi, 
sau, în sfârşit, ca nişte colonişti . căutând bunţ pă
mânturi rod�ice pe preţ mic. Acelaşi Ioan.· Ionescu, 
care, cum-· s'a spus, nu poate fi învinu.it de_ sentimente 
d.işmăneşti · faţă d� neamul 1'ulgăresc, într'o vreme
când nu era un Stat bulgar şi când nimeni nu ridi
case o problemă a Dobrogii, spune totul, . în acest
pasagiu expresiv al unui om aşa de bine informat ca
acest ihtendei1t · al moşiilor Marelui-Vizir : ,,Bulga,rii

· au venit în• Dobrogea de vre-o douăzeci de ani,. pă
răsind pământuri ingrate pentru cele mult mai r,qdi
toare ce le-au găsit în ţară"*) .

. Ionescu găseşte în. Dobrogea-de Sud, la Bazar
gic, din 740 de case abia J 10 care aparţin Bulgarilor
(50 Armenilor,' 140 Ţiganilor). şi în toată- caza1:1�, care
cuprinde optzeci si nouă de sate, 123.0 de case tur
ceşti, 143 arabe (v. mai sus) şi abia 120 bulgăreşti.
Nu-s Bulgarii nici 1a · B&lcic, .principalul port aL Ţinu
tului, al cărui fn:1hos pavagiu" de piatră,: asemenea cu
acela al vechiului Trieste, era aproape pustiu şi• «mă
reaţa moschee» .• n'avea credincioşi, ·,şi la Cavarna

*) Excursi•n agricole_ dans la Dobre ija, · C ;nstantinopol !8Ş0, p. 32 
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Mangalia nu era decât „un oraş distrus acum dou.ă
zeci de ani" şi vechile ziduri de marmoră--după-·-rnăr
turia rarilor ·locuitori, ca la Civita Vecchia -· asigură 
Ionescu din partea lui--nu oferiau măcar ruine inte
resante. Constanţa (Chiustenge] e · a un sat de pescari. 

Dacă Niculiţelul „în mijlocul unei regiuni încân
tătoare" păştra lângă rămăşiţele ,,u.nei cetăţi romane 
pe care· locuitorii o numesc Traian" şi a unei biserci 
având mai degrabă caracterul de templu păgân. bâl
ciul său foarte cercetat, erau multe aşezarile rurale 
distruse. Ionescu pomeneşte printre aceste sate, care 
nu trăiau decât "în amintirea vecinilor, multe care a-

. vuseseră ca lvcllltori Români: Preslav, Beştepe ro
mânea&c,ă, Dunăvăţul, Satul l\'ou, Sgriţa, Cernichiou, 
Fântâna_ Nedelei, MinJina [un alt sat cu acelaş nume 
este în 'Vloldova] Roşeşti, Caladuca, Rumbeca, Molo
diţa, Topologu-t {un râu cu. acest nume, în Muntenia] 
Straja [odata un centru însemnat; deci fusese un punct 
de hotar românesc, cu o garnizoană, dincolo de Du
năre] Zavalul, Stâncele, V.is-tkrul, Hasăneşti, Torto
manul, Peştera. Coloarea care înseamnă satele ro
mâneşti se întâmpină, Îr! afară de oraşe: Tulcea, Ba
bad·at,;, Măcin, Isaccea, în care sunt �i locuitori de 
neamul nostru, la Somova, Rachel, Pisica, Luncaviţa, 
Văcăreni, Garvan, Jij1Ia, Taiţa, Niculiţel, Cilic, Hagi
ghiol, Zabanta, Sarighiol, Zebil, ,,Bedje", Cinili, Tur
coai:t, Peceneaga [nume femenirie, aparţinând unei fase 
mai vechi a limbii], Ostrov, Daeni [unde a fost un 
conflict între locuitori şi trupele Domnului Ţării-Ro� 
mâneşti la începutul veacului al XVII-iea), Gârliciu, 
Groapa Ciobanului, Topala, Seimeni, Cochirleni, Ra
sova, lenisaia „Sterin", Za banc ia, precum şi, în parte, 
la Câşla, Zatoca, Greci, Frecaţei, Salic-a i-Iafsanlar, şi 

· ,,Chirgita" [Jijila?]. Cotnpusă din vechi locuitori şi din
! Mocani, din ciobani ardeleni, cari, începând prin a- şi

mâna turmele de-a lungul . văit.ţgelor pietroase ale
provinciei din toamnă pâna în primăvară, se stabileau
la urma aici, această populaţie românească atingea
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cifra de 28 031 de locuitori, formând 2656-,farţ1ilii faţă 
de 2.268 de familii turceşti, 2225 tătăreşti, 1194 bui-· 
gareşti (cu cea din părţile Bazargicului cu tot: 2214) 
şi 1092 ruseşti [«căzăceşti»] Pastorii români aveau. 
turme care se socotiau pfina la un milion de capete. 

Un hasa, d fericit ni va îngădui sa controlam de 
a dreptul şi sa întregim satele lui Ioan Ionescu. 

II 

Sate .şi oameni din Dobrogea 
românească la 1859 1

)

Am găsit dăunăzi, în 1912, în biserica din Aza:

clau, în faţa cu Oalaţii, un caieţel de daruri facute, ~ 
î•1cepând din anul 1859 de locuitorii mai multor sate -
din DDbrogea, pentru a clădi "biserica, biserica româ.:. · 
nease a-pe o vreme câ·nd în aceste ţinuturi ortodoxe 
se cuno7teau bine deo::;ebirile de rasa -de la Alibe
chioiu. Astăzi mrnuscriptul se află Ia Academia 
Roi11âna. Titlul e acesta: ,,Condica de milo3tenii, cu 
ajutorul Tatalui şi al Fiului şi at·Sfântului Duh, amin; 
1859, 16 A vgust". 

Cel care a facut aceasta operă de pietate e unul 
dintre acei cărturari· cum se aflau îr. Dobrogea cu 
mult înaintea ocupaţiei româneşti în 1878. Acest A-· 
posto! Teodorescu, sau, cum iscaleşte odată, după 
o moda care a domnit in Bucovina, Teodorescu I., nu,
11rmase, probabil nicio şcoală. Nascut în aceasta pro
vincie a 01)bro6ii chiar, a invaţat singur ortografia cu 
slove cirilice, şi-l vedem trudindu-se a-şi face o noua 
ortografie cu lit�rc latine, î,1 care întrebuinţeaza, cum 
era să se şi fac� mai târziu la noi, ă pentru vocala 
cu sunetul întunecat. [nu cunoaşte pe î] ţ şi ş pentru 
sunetele corespunzatoare, far.i sa uite pe u scurt, pe 

t I A doua oarte d·n comunicaţia despre manuscriptul de la Azacl/lu 
făcută la Academia Roil1ână 
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care-1 .. în·fâţişează, ·ca· în felul de a.scrie oficial dt· mai
târziu:· u.' ·· ·. . · · · .

" .. · · Irt răvaşe scrise în .·acest eh.ip Ia 1862, prietenului 
său, preotului' lhe, e! îi va vorbi d -� dorinţa lui sa fie 
într,ţbuL ţat _la aceiaşi biserică, în calitate de �ânUtreţ

·· şi de dascăl- de şcoală,. pentru .care (\să facă îndem -
nare oamenilor ca să mă tocmească dacă li face t.re
puinţă»; oricum, el trebuia să-şi afle, fără zăbavă un 
rost de felul acesta, dacă nu la Alibechioiu, la Zibil 
unde şi fusese poftit. Teodorescul a şi f_os t primit de 
către preot, ·si el .vorbe·ste . mai târzht de „exar
hul", de „icsariul'·' satului:, îÎ}sărciriat sălculeagă, pen
tru preot ca şi pentru dască leafa şi „pânea'', şi 
care nn s'a .îngrijit a o face; se spune că preotul a 
plecat de la· Gata·loiu- la ··,,Alibecbioiu". 

Satele' ·1a· care ·se îndreaptă omul nostru ta să 
aibă: b"nii şi materialele _de nevoie pentru facerea bi
sericii sunt acestea� asa cum reiese din condica do
. riatoril6rr ca ş·i . din sumari-ul ·ce. se află spre sfârşitul 
caietului. ', · · 

· Alibrchioiul ,,,s�tul lui Alibeg" fosful proprietar
turc ar pământ.ului şi ,,boierul'' l·ocuitorilur. Harta lui
loa11 Ionescu pare a-l atribui. .. Grecilor.-

Cinili, a cărui populaţie, rurat romanească, e a
deve_ri'ta · d�· ace-·aş•afafor,·cte şi•aînlocuit, cum o arată 
numele, o--asezare de · Turci ori de Tătari. 
. Babadag·: ace-st centru al Dobrogii interioare, a
cest loc de hagialâc ·pentra cucerni.cii musulmani cari 
vin încă. să_ se roagf: Ia mormânfol unui „sfânt", ·e nu
mit aici, ca în lirilliagiu.1 poporului: Babada ori numai, 
ca in vech+ le noastre ·cronici :· Baba „Grădinarii de la 
Baba"·fac un dar de 50 de le:. 
', ; Satu-Noii. 

·.•. ·; Medtmcu sau Medenclziu: aceste nume românesfr
vin dfn vechiul nume turcesc de Meid-an._chioiu. Sat'ul 
1fr1 e semnalat de Ionescu ca aparţinând Românilor. 
Totusi da 100 de lei. 

. t - . ,  
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Ortachioiu, veche aşezare de ortale (companii) 
ale Ienicerilor. 

Balabilncea: numele vine dela cel de persoana, 
tLtrcesc: Balaban, care a trecut şi în româneşte : un 
BaJaban· facea în a doua jumătate a.veacului al XVII-iea 
un negoţ întins în (};iliţia; termenul intermediar a putut 
fi armenesc. 

· Cerna: numele, de obârşie slavă, se întâlneşte
de la u·n capăt la altul al teritori_ului ro_mânesc, din 
Banat în aceast�. Dobroge . 

. Na/bantu: numele vine de la profesia potcovarilor 
şi veterinarilor populari la Turci. .- , • 

Văcăreni: veche asezare româneasca a oamenilor 
veniti din Văcari. 

0

Clherbănu: numele romanesc care se apropie de 
0-rebăn, echivale&ză cu numele turcesc de Garvan.
Gherbanul e chiar lângă Văcăreni.

Greci, vechiul cuib de Greci pescari pc _Dunăre. 
Taiţa, cuprinsă de Ioan Ionescu .între sate1e curat 

romaneşti. 
· Jijila·: aceiaşi observatie.

Orasul Tulcea.
Zăbdlu : satul, de origine turcească, a, Zebilului.
Zafirna.

1, fn;s6lla, lângă Babadag, veche fortăreaţă turcească,
z·ictită de sultanul Mohamed 1-iu. Locuitorii dăruiesc vin. 

Nicoliţelu: acest mare sat romanesc e înscris
fără să se dea numele donatorilor --cu vin si 300 d.e 
iei contribuţie. 

' 

Măcin: un singur negustor din acest oraş dă 15 Iei. 
Călugăra: un Mocan din acest sat dă 1 O Iţi. 
Apcadun: adică, probabil, Accadun[Iar], «satul 

doamnelor albe». Un locuitor dt aici, Ilie, e înscris 
cu 130 lei. 

Turcoaia. -- In unele di.1 aceste sate administratia
ef a în mâinile icsariului „exarh" şi• în ale pârgarului; 
se stie că 5e numiau astfel si sfetnicii oraselor. 

'Cu sumele strânse si materialele date 'cte cti tor·i 
. 
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_tj i11 _Ţulce a şi muncitorii ţig a11i , 
• 
. 
.

* 

• 
' 

• 

-.. 

• 

• 

• 

• 

· :pr:n.: n_um.ele zişilor ctitori se poate avea oarecum.
e ideie·de spr·e cara�t.erul . naţio11al al locuitor_ilor a ces-. 
t Or : S �te , . Ca fi,_. p Iii t:i 

r 
S În g U r U l fa p t . Că e I e CO !1 t fi b U e ) a

zidire a unei biserici româneşti arată, sau că ţar anii, 
pa�.tor i Ş.�·. pes�ari. ap 1rţi� _na ţie i, sau ca t1 ăesc într 'uri 
g r t1-p -� d _e majori ta ·te române ască , . a Ie că r i i dispoziţii 
trebue · să le îm.pă1·taşească. 

�umt!Ie _Bulgqrilur-se zice: Bulgaria• nu Bulgar-. 
sânt rare,· mai tare ·ca ale Rusilor în cutare asezare , ' 
car� e a act�tora din_ 1:1rmă. I- am însem11at î11 apen-

l dicelc memJrittlui, aşa cum se v,t puqlica de Acade
m a- Rqmână, lăsând la o p!rte doar 11um'!le comu11e 
amb_e.lor„ neqmt.i-ri. şi care, deci, 11u · pot sa aiba o sem -
ni f f ca t ie · e t n ·1 ca . · · ·-

• 

P.e când numele Românilor· sunt extren1 de nu-

• 

• 

• 

•• • 

. m e.f O a Se ··. Ş Î _.. p r _e s�i n ta - U ll �- Of Î f Of n1 e \.' e C h i S a U f Of m e 
caract-eris-tice, care a:�intesc Ardealul, precurri: Sa-

-t.. mion pentru Simion. losip pentru losi f, etc. Facem sa • 
u r m e z e tt 11 e 1 e care I ove s c m ai · a I e s p r i·H �1 s p � c tu I · 1 or
foarte popular sau curat arl1aic: · . .

. Mititelu, 'Tănasa, Todor, Titia, Titiana, Balaşa,
Gh��ghi11a, Va�ilica, .Despa, Parus4a'7 Marina, Sanda, 
DaITTia!1; 1s t(ati, . Măcar.i, ToctOsă, Zoi ţa, Tas ia, i'\.lari
oara, Marghioala,# M�riţa, Oră2ina, Nicolina, Dochiţa, 
Şerbana, N.eacşa,. <>; lstin•a, Schinca,· Florica, Pricuche, 
_b_n_d 611 ic, Dani I a, ·.H răs te, Cap r ia 11, · V I a d . Ba I ai ca n, Sa• 
la vastru., J Oprc, Ioniţă, Dodica, Trohin, Schivt1, Rusu,
Neacşu, Florea, Raduş, Petran, Tirintr, Ouţu, Lazur, 
Tatu, MaGsăn, Oherghe·şanu, Maf tei, Agachi, Pobriţa, 
Sohia, D.omni�a, Angheluşa, Todora, Ar�hir.a, Pala
ghia, ·u1iana, Mărgarinta� Domniţa, Niţa, Maranda·;,
Chjrana, Dumitraşca, Păuna, Gafiţa, Sevastia11a, Av- · 
gb�nia, _Frasir1a,. Schi va·, Marga, Hapca, Oxana, Salo -
mi 1 ; Voi c� a, S i•1� i na, � 11 ir i I�, C hi ţ a , . I i sa v e ta, Că I i na; 
C.ăluşa, Mira, St�·nca, Muşat�, Neguţa, Drăauţa; Ja-

. .. ... . '" . 

.._ .. .. . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • •
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• 
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viţa, Sora, Marţula, Corne, Rada. In Avram, Moisa, 
Dă vid, etc., să se releveze acE ste vechi !lume biblice, I
particulare regiunii ardelene a Carpaţilor: La Babadag 
chiar : Ichim, Baiu, Soldana, Gherghina, Vâlce, Todor, 
Patru, Anghelina Drăgan, Gavrila,- Domete, Haritina, 
Marina, Păscălina, anaghia, Zamfira, Anghelaş, Ma
noil, - Iosip, Bălchina, Crăciuna, Păuna, Simina, Hrisa
va, Marica, Dafina, David, Caluda, Fira, Costanda, 
Chiriţa, Axinia, <:alin, Caliţa, etc. La Taiţa, unde sânt 
Ruşi, lângă nume ca Oxana, Harasam, (Ghe-rasim) se 
află altele, vădit româneşti, ca: Lachira (Rahila), Lişu, 
Aniţa, Niţa, Pavai, Gavrila, Mihăilă; Herman, Horpina, 
Todosă, Neag.u, N�aga, St'illca, Br_gtu, Biţa, Samoilă, 
Bogdan. La Titlce::i. călugării români Isaia, Neofit figu
rează printre donatori; femeia unui preot se chlama 
Măranda, altă femeie Ravica (Raveca), o .a treia Linţa. 
Ca nume de familie, în afară de cele care înseamnă 
un meşteug, (.Fierariu, lcsariu, Porcariu, Sicriariu, etc.) 
şi de cele prin care se poate recunoaşte o naţie, al
tele, de rn mare interes de noutate: Chicioruş, Pu
tină, Popa� Porneiu, Spalavarză, Zuzu, Tărcatu, Butuc 
Tuzlariu, Pipilişcu, V alşan, O roze a, Bogdan, Sendre; 
Caras toi an, Zorilă, · Schiţă-Verde, Mutălica, Oă vata, 
Bărte, Laban, etc. Vecinătatea Grecilor, pe încetul 
topiţi cu cealaltă populaţie creş_tină, a lăsat nume ca: 
Haralampi, Olimpiada, Anastasă, Arion·, Lionte, Crus
telina, Car amfila, Conon, Polihroni, Hrusina, Mavrodi, 
Ivanghele, Cherachiţa, plus diminutivele în achi: Ie
nachi, Dumitrachi, etc. Câteva nume ruseşti, caracte
ristice, apar, şi este chiar un Mustafa. 

Patru, cinci pomeniri de Blllgari, ca atari, câteva 
grupe de _nume destul de comune şi nimic care să 
dea explicaţie acestei lipse� afară de faptul că pe 
acea vreme, către jumătatea veacului al XIX-lea, nu 
încetase încă noua emigraţie bulgarească şi că puţinele 
elemente ce erau în aceste sate suferiau înrâurirea• 
mediului românesc. N. IORGA 

Aceste articole au fost ptblic·:lte întâi în .Neamul Românesc" No 35 
şi 36 din 13 şi 15 februar 1919.- r-.. R. 3 
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NOAPTE DE SEPTEMBRE 

!n naaptea de Septenzbre
Cărări c/bastre suie se11ina lună plină 
!nvăluinc/ a stepei cetate în llimină, -

Cetate cu trei sute 
De turnuri de biserici,_ 
Ce strălucesc tăcute 
Visând cântări de clerici, 

Ori sus de oe coline, îşi zugrăvesc în zare 
Pro file 'ntunecate de noaptea călătoare 

Un vânt senin, - de unde 
N'aş şti să spun anume - puternic trecl n cale,
Stârnind salcâmi 'n vuiet şi draniţa din vale, 

Jn geamuri năvăleşte, 
Cu degete lungi bate, 
Pe uliţi mână f ranza 
Şi' n arbori ctind s'abote, 

Le scutură ca nloaia bogatele ror1a1ze 
De parc'ar zbura păs ,,-f ţu aripi diafa,u. 
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Ş'un dangăt tremurat, 
Purtat de vânt, vesteşte că naaptea-i călătoare. 
Vâslind pe drumuri de-nier trec stoluri de cocoare

Duios şi lin cântând, 
Spre ţările cu soare 
Gonite! e co.coare 
De toamnă, ploi şi vânt. 

Jar /os cetatea stepei, senina lună plină 
Suind cărări albastre, a'nvălue 'n lumină 

,_ 

SALSOVIA 
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Câteva însemnări etno-istorice asupra 

Dobrogei în veacul de mijioc ; 
• • 

Raguzanii. 
• 

• 

•

• 

Cetăţile italiene cu o populaţiune tnai mult ·sau 
mai puţin romanică, ca Veneţia şi Ge11ua di11 Italia, 
precum şi Ra guz a [Dt1brovnic] de pe malul răsări tea11 
a] mării Adriatice, pe coasta Dalmaţiei, au jucat în

• 

e v,, l m e d i u un f o ar te mare ro I în come r t Ll I 1n ari tir. 1 ' 
şi terestru al peninsulei oalcanice şi în apele şi_ ţinu-
turile limitrofe ale Mării Negre . 

Din vremea când Normanzii, stăpâni în sudul 
Italiei, ameni11ţau să cucerească ţărmurile Ep1rului, 
Veneţia, care-şi vedea an1c ninţat tot viitorul ei co
mercial prin stăpânirea Adriaticei de <1mbele laturi, 
se puse în se1·vicit1l împaratului S[J·ec Alexis Co1nne
nul şi în lupta ca1·e se dădu în faţa Durazzului, Ve • 
neţia îvinse flota norma11dă. Drept co11secinţa a aces
tei vi c t <.> r ii Re p u b Ii ca V e 11 e ţi an ă că păta din pa 1· te a 
împuratului bizanti11 privilegiul di11 ;inul 1082, prin 
care i· se deschise toate marile porţi ale Orie11tului. L) 

După căderea imperiului grecesc din Co11sta11ti
nopol şi înlocuirea lui pentru câtăva vreme ct1 cel • 
I a ·ti n, V e 11 e ţie n ii, cari au fost creat orii ace s tui , , Im pe -
riu latin>> Juau pentru dânşii Marea Neagră, pe care 
o stăpâ11iau Ia intrare prin bogata lor colonie Pera,
în faţa Con«;tantinopolei'2). · 

• 

1
) Charles Diehl: Une repub/ique pat ricie11ne: Venise (Paris 1918, 

Ernest F/ammarion pg� 32-�3. 

,.) N. lor-!�: Jst0ria comer'u/ui ro111c1n2sc /J )nă /n 170). Bttcureştl 
t915 p. 29; Charles Diehl J_ c. pg. 48--58 

• 

• 

• 

• 

• 

J 

C) 

•

• 
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Pri 11 pra b t1 şi 1· e a i m peri u I u i I a t i n şi rest a bi Ii re a ce -
J Lt i bi z a 11 t i 11 I a Co 11 s ta 11 t i 11 op o 1, V e 11 e ţi e ni i î 11 cep ură a 
fi în I o cui ţi de către Ge11ovezi, ca1·i do oând iră astfel 
o mare preponderanţă în come1·ţul din Marea Neagră.
TratatL1i de lr1 Nympl1aeL1m, încl1eiat la 1261 între 
Mihail t-'aleologul şi Genovezi, le asigura acestora din 
urn1ă, î11 detrime11tul Ve11eţiei, o situaţiune privile
gia ta în i 1n peri ul bizantin resta urat. Ei obţineatt astfel 
dreptul ct·e a SP stabili în Smirna, · ca şi în mai 1n i„11 te 
pt1ncte de pe coasta Asiei-Mici, în insulele Chios şi 
Lesbo3 şi monopolttl comerţului din Marea Neagră, de 
tinde Veneţia era exc.lusă. Atunci Genovezii au înte-
111eiat în Crin1eia colonia Caffa, cai e a avut un aşa 
de strălucit rol în 'istoria comerţului din răsăritul Eu
ropei. L] După ce-şi stabiliră mai multe puncte comer
ciale î11 nordul Marii Negre, ei câştigară, de la mijlo
cul veacului al XI V, un loc dominant la gura l�is
t1·ului, unde au şi clădit cetatea de la Moncastro, sau 
Cetatea Albă. 

. Amintirile Ge11uei sunt aşa de puternice în tra .. 
diţia poporaţiuniior orientale şi în special a celor bal
canice, încăt ,,la Turci, orice rui11ă frumoasă de castel 
tare e o << ce ta te genoveza'' şi o ,, Gini vis-Calesi)); .. 
uriaşii sunt pentru dânşii şi "Ginoviz '', Genovez ; nu, 
cum s'a zis, din cauza bărbăţiei lor în presupuse 
lupte din secolul al X. până la al XIII-iea, cât fiindcă 
numai u11 uriaş putea face, credea Turcul, castele ca 
cele genoveze". 2]

Din părţile Mării Negre Ge11ovezii I uau diferite · 
materii prime şi producte ca: peşte, piei lucrate, sclavi, 
carne sarată, grâu ce mai cu seama era foarte cău
tat în Italia, unde această producţie era neînsemnata 
si u11dc erau o mt1ltime de arase care-i simteau o 
t ' ' • 

11ecesitate absolută. Acest grâu 11u se încărca numai 
în Crimeia şi în părţile de sttd-vest ale Mării-, la Me-

• 

1] Charles Diehl, 1. �- pg 59,-f 2
') N Iorga: Studii istorice <1supra Ch;/tei fi Celăfii-.4 /be (Bucureşti 

1900) pg 39 . . 

• 

• 

•

• 
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• 

sem bria,· Anchi&l şi Var11a ci, de sigu,·, �L la Dunărea 
de jos, in părţile dobrogene şi basarabene, la Chilia 
�i Cetatea-Albă„ mai ales când seceta era mare î11

Tataria sau Bul-garia. L] 
Ţinuturile noastre debrugene şi basarabene erau 

astfel foarte căutate de negustori genovezi şi vene
ţieni, după cum ne arată cl1iar plângerea din 1360 a 
notarului Damian Andrea, sn1basarlor la .Gent1a, din 
partea Dogelui de Veneţia, asupra uno1· nP.înţelegeri 
ivite · pe n tr u, cu n1 păr are a grâu I u i, între negus tor ii cel o 1·
dou[ţ cetăţi: <<M�lţi _Veneţieni_ se plâng de Genovezii 
cari stau [conve_tsantibus] în părţile licosto111ului şi 
în alte părţi chiar, unde sunt schele pentru grâu 
[caricatoria· frumenti], în Marea Neagră, zicând că nu 
li se permite de Genovezi a cumpăra grâu în acele 
părţi dacă nu s� unesc cu dânşii î11 societate de cum
parat grâu ; şi d că se unesc cu ei în societate. Oe· 
npvezii îi înşe�la, că.ci cumpără pe ascuns grâul şi la 
urmă Venetienii nu mai au nimic di11tr'însul. Si de aceia 

t ' 

două corăbii veneţiene au ple·ca t în acest an ( 1359) 
din Licostomo, fiindcă din pricina Genovezilor, cari 
11u lasă pe Veneţieni să cumpere, cum s'a spt1s, ş·i-i 
înşeală, corăbiile acelea n'au _putut avea ju1natâte ct,n 
capacitatea lor (medietatem sui carichi) spre cea mai 

. mare pagubă şi „daună a nep-ustorilor noştri şi a con1u-
nei Veneţiei'' 2). . _ . 

Jn 1387 ştim că este vorba chiar despre u11 tratat 
î11tre lvanko stăpânitorul unei părţi din ţărmul apusean 
al Mării-Negre şi înt�e Genovezi, u11de se a111inteşte şi 
despre populaţiune� litoralului Dobrogii, formată fiind 
de« Grae<;,i Bulgari vei alli>>, 8] Ca existau Uenovez� în
aceste părţi, se poate şti t�t di11 ace�t tratat u11de 
1-vanco. promite să proteagă pe• Genovezi, ,,pe uscat 
şl pe• apă'',. primind· în ,, ţara sa un co11 sul ge110l'ez 
care să dea dreptate Genovezilor, în cauze civile, 

• 

• 

1) Ibidem pg. 45, 46, 48, . 
• • 

2) Ibidem pg. 49. · · · 
s) Notices et exlraits c/eş ms·s. de /a bib/f0theque du Roi XI pg. 65-71,

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

J 

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 39 • 

• 

• 

crimi11ale şi mixte, consulul având puterea să de
creteze conditiunea de Genovez a cuiva, iar lvancv 
avâ11d îndator rea sa trateze bine pe „orice consul ge-
novez ce ar fi în teritoriul sau'', dându-le Genovezilor 
loc pent1·u logfla şi bis�ri :ă. Se va asigura exportui 

. Genovezilor din ţară,plati!1du-se 1 °/t) la intrare şi eşire. L] 
Amestecul Ve11eţienilor în aceste parţi �e vede 

deasemenea si la 12 Martie 1376 când <<senatul ve-

• 

ne ţia ·1 se oe tt pă de cererea I ui Do brotici, u11 vecl1 iu 
cunoscut, LJobrodi�a [Dobrodice] ca sa i se aşeze în 
Trapezunt, ]ca împărat, gi11erele, 1V\ihail Paleologu, fiul

Jui loa11 al V-lea�) 
G e 11 o v e z ii s' a u. i ns tal a t l a C h 1 l i a, i ar î ntp 1· e j ură r i Ie 

în care s'a făcut această apariţittne a _lor aici nu pot 
fi admise decât ca ei au cucerit acest oras dela Do-, 
brotici :{]. Se ştiu şi numele unor consuli genovezi de 
la Licostomo, pe cari îi pome11esc socotelile Caffei 
si ale Perei. 
' 

.,,,Deşi într'u11 neînsem11at număr, avem totuşi mo-
nezi de la Venetieni si Genovezi, confirmându-se 

' ' 

astfel fecvenţa raportu1·ilor economice ce-au existat 
o di 11 i o ară în ace s te părţi 4]

�elaţiunile comerciale, pe care aceste două cetaţi 
le-au avut cu oraşele de pe litoral, desigur că s'au 
întins şi în ă unt r tt, în ai 11 t â n d m u 1 t în i n teri or. I ta Ii e ni i, 
negustori şi nc!vigatori în aceste parţi, ne-au păstrat pe 
portulanele lor, cum e cel catalan din 1375, ;1umirile 
Joc a I i ta ţi I or· ca << Cons ta n za >> , ,, Za na r a" , « Or os se a » , apoi 
,,Stranbijo'' ,,Laspera'' ,,Sanz Jrzo'' ,,Selinţ1'' ,,Licho
s tom o '' , , Far� o 11 a y re ' ' . î t1 g u r i I e , D bl n ă r i i şi , , rvl au r o -
Castro'' lângă râul ,,Turlo'', iar la nord de Dunărea
i n f e 1 i o ară un pur t tt I an d e I a î 11 ce putu I secol u I tt i . a I 
XIV înseamnă „Vecina". 

• 

1) N I orga, C/1ilia şi cala !ea- ,4 /bă pg. 54 
2
) N. Iorga: Vene/ia În Maraa-Neagră I Analele Academiei ron1âne 

secţia istorică XXXVI pg· lfl51 (1914-1915) 
!J) N. Iorga, Chilia şi Cefafen-A/bă pg. 53. 
·
1
) C. Moi�ji, Numismafica Dobrogei, în Arhiya Dobrogei I (1916) 

p�. 150, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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- ·· -

• 

• 

Portulanul lui Petru Visconti ditt Genova, făcut 
la 1318, ar� pe lângă celelalte localităţi şi pe aceste 
două: ,,Ban1bola'' şi ,,Le Donavici'', iar u11 altul de 
mai târziu înstam11ă, pe lângă cele aminti-te, ,,Cina-. 
var da'' şi ,, P!"osla vice'' în tr'un golf I a g 1Jr a Sf .. O l1eor
ghe. 1·).

Dupa ce i11flue11ţa ge11oveză începu a decădea 
în imperiul bizantin, ridicâ�1du-se din nou cea ve
neţiană, marele comerţ italian 11eglijând Bulgaria, î11

locul - lui începe sa se desvolte un nou şi puternic 

• 

comerciu .pe uscat, acel al Raguzanilor. . 
Ţarul Asen II (1218-1241) le acordă 111ari privi-

1 e g ii, nu n1 indu - i chiar , , o as pe ţi iubiţi şi foarte c 1· e -
dincioşi'' 2).

ln anii 1430 si 1442 Murat II Je acordă deas·e-
• 

menea privilegii. Chiar. înai Îl te de ve·11ire a 1
"\

urci lor şi 
de ocuparea Co11stantinopolului, ei se af!au în bu11e 
legături cu Gr.ecii, di11 Bizanţ. Cotrerţul Raguzei, luând 
o dezvoltare din ce în ce mai 111are ,· se î:itinse în
interiorul peni11sulei balcanice, ajungând chia1· până 
la Du11ărea de jos. Când �1uterea Raguzei îşi atins,e 
apogeul său îtJtre anii 1427-1437, în urma foarte bu
nel.or raporturi care se stabilise in.tre această cetate 
�i Gheorghe Br�ncovic1, despotul· Serbiei, Comerţul 
Dubrovnicului · luă deasen1enea u11 avânt infloritor. 
Raguzanii luară în arendă de la Sârbi· minele de aur 
şi de argint de la N.owobrodo, Ianow şi Kratow pe.n •. 
tru 200.000. ducaţi anual, în schimbul cărora ,ei îşi 
scoteau, desigur, tot ceia ce aveau nevoie. Lucrătorii 
de aur şi de argint .erau renumiţi în aceste părţi. :3)
ln veacttl al XV Raguza ajunse la o bogătie 11emai 
pomenită, n11mărând între zidur_ile ei,•după informaţii'e 

• 

1) N. },)rga, Chilia şi Cetatea-A/bă-41-48 
2) W. Heid, Hist0ire de c�merce du Leoanl a,1 moyen-âge (ed tion 

Furcy-Raynard Leipzig 1885-6 voi. I pg. �28; C. lrecek, OeschÎchfe der 
Bu/garen pg. 257, 413·

• 8) C .. I irecek. Stadt und Oese/lschoft Im milfe/alfer/ichen Serbien jn
Drukschriften der K. und Konig. Akademie der wiss. in Wfen ph los. h's· 
torische Klasse. LVI (1912) JI pg. 64-65, 

C' Iirecek1 Oeschichte der Serben vol. II pp. 55 şi urm. 
•

• 

• 

• 

• 

I 
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lui Phf/;ppt1s de Dive,·sis cam 40000 locuitori. 
C <) m e r ţ t 1 l r a g tt z a n 11 'a f os t 11 i ci o d a ta r11 a i î r1 f l or i to r

decât atunci. 
Ex pe diţi unea măr fur i I o 1·, care se fă ce a di 11 Ita Ii a şi 

Si cil ia către Le v ant, trecea pri 11 RagL1 za, di 11 cauza pri
vil e g i i ! or pe c a t· e I e câş t i g a se r ă I o c u i tor i i ace s tui o 1· a ş 
în re g i Lt ni le Turci e i • A 1· t i co Ie 1 e, car e v e 11 iau pe ace astă 
c a 1 e , e 1 a u s t ,) f e I e de ·mă tasă, ce ar a , z ah aru I şi par -
fumeriile. · 

Ei mijloceau, de aseme11ea, cotnerţul dintre Serbia 
şi Bos ni a , d u pa c u ln p 1· e z e n ţ a l o 1· în ce Ie la l te p 1 o
vin ci i turceşti 11i-i arata ca pe unii dintre cei mai însem, 
naţi negustori ai pen insulei balcanice. ·rot ei erau aceia 
c 1 r i st a bi Ie au 1 e g a tu 1 a în t r e c om e r ţ Li l d � 11 t re Africa, 
Spania, Franţa şi Italia. Pentru aceasta ei îşi aveau 
punctele ·lor comerciale stabiiite pe tot cuprinsul pe-
11 insu 1 e i ba 1 ca n ic e , a j t t n gând as t f e l p â t1 ă în p r ovin ci� 
noastră dobrogeană. 1] 

I n  comerţul pe care Raguza îl făcea cu interiorul, 
negoţul cu sare, care era fo.:1rte necesară locuitorilor 
d i n 11 ă un t r u pe 11 t r tt c re ş te re a vite I or ş i care 1 i p se a în 
i t1 te 1· i or şi n Ll s e g ă se a decât pc ţ a r ,n ul ma r ii, e r a 
acaparat aproape cu desă vâr şire de către Vlahi, lo
c u, t l) 1· i · pe c o as te le şi m u t1 ţii Da I maţi ei s pre He r -
cegov1na. 

ln schimbul sărei, pe care o luau de la n1-are şi o 
d u ce a tt s p r·e interior, ei aduce .a Lt de la mine 1 e i n te r ne 
plumbul, cu care l�a guz a face a u11 î:1ti11s come1·ciu. 

Vlahii erau cărăuşii. cei mai de seama pe cari-i 
· întrebuinţati Raguzanii pentru transporturile dt:. ·marf uri

• 

' 

• 

1) lohann Christian VOll E 1gei : G2schichfe des Freistaales R 1_quza

\1/ien 1807 pg. 152-117; C, lirecek, Die Bed2ulung von RJgusa in der 
H:i11de/sgeschichte c'es Mittelalters pg. 79 în., Almanach der I{ tis. Aka
de1n e in Wie 1 t89Q); C. iirec�k, Dia t3eziehungen der R:igusaner z..1 Ser
bien unfer Car Uros und K0nig V/kasin (1.35�-1371) in Sitzungsberichte 
der KOnig bohmischen GesellschJft der Wissenschaften phi. hist-phiJ. 
Classe 18�5 pg, 120 C. lirecek, �ie Heeresstrassen von Belgrad nach 
C0nstantin0pol und dle Balkanpăsse Prag lg77: C. Iir�cek, Hande/sstrasen 
und Bergwerke von SerbiJn und Bosnten pg 7o; N. (org 1, /sl0ria corner-
/ului r0mânesc pdnă la l 7cJJ Bucureşti 1915 pg, 141. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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de l a coastă î 11 i 11 teri or şi viceversa; c1 cei a fă ce au ttl� 
înti11s comerţ CLt brt1nză valachică, care ajttrisese să 
aibă valoare de monetă. 1)

A c e as tă pute re şi i 11 f l u e n ţ ă co n1 e 1· �ia 1 ă a c Lt pri 11 s 
î 11 t re aga peni 11 su 1 ă ba 1 ca ni că A v â 11 d di 11 13 6 5 r e 1 aţi u n i
p r , e te 11 e ş t i c :1 Sul ta t1 i i, a u o b ţin u t ş i d e 1 a a ce ş t i a 
s c r iso r i d e I i b e r ta te ş i p r i vi I e g i i în l i 111 b a s â 1· b e a s că , 
p 1 ă tind a � e I o�· a un h a 1· aci tt d e 12. 5 O O ·d t 1 c :1 ţi v e ne ţie ni . 
A v ea u dreptul să locui as că , nes t i n g l1 e r i ţi d e 11 im e 11 i; î 11
c .1· a ş e, să -şi e x e r � i te c ul t u 1 1 or .1· e Ii g i o� , p 1 ă tind 11 u ma i 
2l> ;' () ace� car ţ I o cui au î-n o 1· a ş e î m pără te şti ca, în Con -
stantinopol, Adi·ianopol, Brussa, Filipopol şi Kratovo. 
Această situaţiune� pe care. şi-o creiaseră, era aşa de 
invidiat, încât unii ortodoxi a 1 trecut la catolicisn1, 
dând t 1-se ca . s Ll p Lt şi Rag tl za ni, �o c rr1 a� ·p � n t r u a se 
putea bucura de privilegiile pe care le aveau· aceştia.·. 

Din toate cele expuse mai SL1s putem şi 111ai bine 
înţelege expansiunea economică pe care a luat-o a
c� as tă ce ta te, I o cui torri ei având 1 i b : r ta te a de a s t 1· ă -

. bate cu caravanele lor pâna Ja Bosfor, ţărmurile Mă-
. . r ii Ne 

O 
re < i p â 11 ă l a g u r 1 I e D u n ă r i i : ] . 

• 

• 

• 

. I 11 m o m e n tul r tt ceri 1· ii C hi Ii ei ş i . Ce tă ţii A 1 b e de 
către Turci se gaseau acolo Raguzani, ale căror ma-
g a zi i Ie „ au j ă fui t . 11 o ii s tă p â nit ori . :1]

1) C. lrecek, Die WI 1ohen und Maurowlachen in den Denkn1alern
von Raguza [Sitzungsbrichte der Kăl1igl. bohmische11 Gesellschaft der Wi
ssenschaften in Prag. lahrgang 1879 pg 1 18, 119): ,\1an sient dass noben 
den1 gemtinzten GPI jţ auct1 der Kăse als Zahlungs111ittel gdlt, Der Kăse 
war das Haupt product der 'vlachischen Len 11wirtschaft tJnd wurde auch 
nach Ragusa eingefuhrt An 5 Oct, 1357 .!Lib. Ref. 13551 setzte das Co11-
silium Mi11us den Preis eines Pfunde5 des w·1achi"scl1en Kiise's fest: ,, Casey 
vlacheschi vendi d�be11t foit (1ri1s) XII''. In einer Aufzeichnung vo1n 4 
Noven1ber l, I in welc;her filr d�n Kriegsfall anJegeben wird, wievicl ,.pe
c;as'' o er ,,scupinas casey'' d 1 e einzelraen Sta1t bewol1ncr besitzen, er
scheint aieser caseus vlachescus, unter dem slavischen und rumur,ischen 

· Karpathen wohlb.: kan11ten Namen der brindza: ,,scupinas X brence'' ,,scu
pinas X de brenca''(Lih. ref. t357j-An1 1 November wurde der Preis eines
Pfundes caseus s0//ilus alif 10 follari festgesetzt [Lib, ref, 1378·81),

N, A. Constatantines'l u: Despre M0r/achi in Lui �Jicolae Iorga omagiu 
Craiov1 1921) gp, 84-86, 

• 
• • 

•• 2) N, Heyd 1. c. II. p 347.
:JJ_ Ibidem I. c. ll. p� 347; N. Iorga; C�ilia şi Celatea-,\/bă p. 157 

nota 3 după Luccari, Annali D. Ragusa _ 116. 
• 

.. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

·· 
Comerţul pe care-l faceau aceşti ;1egustori, con-

st� din piei, covoare , cu ţi ·te, p os ta v uri, mă tă s uri, ar a. 
n1ă, aJ amă, a1· ticole pe care le 1· ăs pâr1de a11 în .tot cu
p 1· insu I pe n insu 1 e i ba 1 ca 11 i ce . 

• 

Drumu] mare, de t1·i1pe şi 9e comerţ, Be_Jgrad-· 
Ni ş-Sofia -Fi I ip op o I - � d 1· ian op o I - Co 11 s tanti no p o I , e r a ar - · 
tera principală de mişcare şi a· Raguzanilor. 

In părţ�Je noastre, ale Dobrogei1 s� trecea di11 
drumul ma1·e pe acela care, pornit1d prin păsul A.ido�, 
numit în vremea Turcilor· Nczdf,- nerbend [lâ11gă satul 
Nadir -K i oi] . şi t 1· e când p ! i n K op 1· i l< _o i, s e î 11 d re p ţ a c a -· 
tre Babadnf? 1]. Ei ajn11seseră cu negoţul lor de multă

vreme în Muntenia �] . 
. I n . 1 5 8 1 se în t â I n e s c ne g Ll s to:- i r a g u z an i î 11 S i I i s t f a. :, ] 

011. Dovsa îi· î11tălneşte în Provadia ca neg1\s
tori de piei.�] In 1622, în socotelile episcopale, nu era 
pentru Nicopole, Russi [Rusciuk], Rasgrad, Sciuman, 
Provato, Babe (Babadag], Varna, nici o cheltuială fă
cută, de oarece cei câţi,,a negustori din oraşele e11u
marate, cari umblau pentru a cumpăra piei de boi 
,,�he va comp1·ando cusi di buftali di bovi conduce11-
d o I i a Prova to, do v e sa 1· a 11 no d ie ci o q u i 11 d e ci rn e 1· -
canti di Ragusa'' şi cari se r1dicaula cifra de 40, erau 
în g 1· i j iţi de un . singur preot ce de pi 11 de a de e pi s co -
pa tul Sofiei f)] 
. ln 1636- se co11stată Raguiani la Galaţi, ·u11de-şi 

aveau şi o biserică. 0]
• 

1) C lirecek. Di2 Heeressfrasse v011 Be/q1·ad nach Co11sfanfino1;0/
und cie Boll<anpasse pg. 46. ... 

2) N Iorga, Geschichte des ruma11ischen Volkes l . pg. � 58.
:3) Monumenla Slavo rum meridionalium voi. X V I li pg. 6
4] Georgii Dovsai de ili11ere suo. consfantinopolitano epistola pg, 80

�Haec civita s a n1erca t t)ribu s, pra ecipue Ragusar 1s, o b 1nerca tu 111 pel l1 un1 
bufaJorum q 1.1ibus ea regis a bu nt1a t, 1 requen ta tur." 

6
) Mnnumenl·r speclantin hisfori:im S!atJOrum meridivnalium (t-565-

179'J) vor, xv111 rg 31 
. 

0
) N Iorga, Acte şi f ragmenfe cu privire la istoria Românilor vol 

I, pg 79: ,,Et în primo, ne'.l i11gresso •cti detla provincia, vir1�ovai una 
chie�a nostr,, fabJ·,cata di ta vole, ne Ila cita chian1ata Galazzo, posta 
alta� 1 ipa del flume Oanubbio, dove hdbitano dodeci familie d'Ongari ca
tholici, se·nza sac�rdote, et alcune vol'c vei1gon) alcuni n1c-rcanti c1tho
Jicl Aragusei (si�l quella cî tta, r,spetto de lt>ro nego ;ij L t mer�antie� 

• ..
• 

• • 

• 

• 

• 

•

• 
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Negustori ragt1zani se găsesc ş, la Brăila, după 
c t1 n 1 ie s u i u t Ll I t\1 a 11 ci 11 e l I i îi în t â I 11 e ş te d e a s 1.: m e 11 e a 1 ş i 
Îl1 l�şi. 1]

I n 16 40 se în se m 11 ă că s u 11 t ca to I ici , cari d e s i g u 1·
că erau Rag uz ani, ce rn erg ea u pri 11 d ! fer i te I o c Lt 1· i, pe 
Mare a Neagră, ajLtngând şi prin ·r artaria, cu mărfu;i, 
dar cari vene au ca sa -şi î 11 de p Ii 11 e as că dat ori i Ie r e· Ii -
gioase în P1·ovad,a. Ase111e11ea comercianţi se găseau 
în Sil1st1·a, Br,11/a, C/1ilia, Ba/ba (Babadag) şi Varna.2]
I n S i I ist r a, ca şi 1 a V id i 11, pe ma I Lt l Dunării, a ş e zări I e 
I oi erau vechi , a v â t1 d chiar şi î t1 'l-e mi ş o ar a, o col o -
11ie din veacul al XI V.:�] La Silistra za cură in tem
niţa 11nele din cele mai de seamă căpetenii ale Ra
guzei dintre anii 1670-168 3, anume Nicolao de• 8011a • 

şi Oozze care, neplătind la vreme t1·ibutul cerut de 
către Paşa de Bosnia, au fost conduşi Ja. Sili)tra, 
u11de �e afla atunci Sultanul Maho111ed IV, şi aru11-
caţi în temniţă, unde Nicolao de B011a muri la 
1678 4). IA acest oraş Lucari era cea mai ma1·e 
casă de bancheri şi de 11egoţ.:] 

Fi I ip · St-ni s I a v, e pi scop de Nic op o Ie, în r apo r tul· 
asupra situaţiunii sal� spune că în Cava,�na n' avea 

nici o -casă catolică si nici un locuito,·. 

Gre'ci erau o mie de case - st1flete 3000 
având două biserici, iar Turci numai 40 de case cu 
o moschee. ln Babadag, care era reşedinţa muftiului,
erau 11umai 7 case de catolici cu 40 st•.flete, fără bi-

1} N Iorga„ Istoria c0meri'u/ui românesc pănă Io 17JJ pg 141, 227
1]· Monumenfa Slav0rum me'7dionalium pg 76
3) N Iorga; Comerţul românesc pg 142

¼) lohann Chris,ian von Engel: Geschichte das Freisf1ales R ,gusa 
pg. 245---248 «Nicolao de Bona, 1oar1is f;110, singularis prL1dentiale Se
natorii qui difficillirniş Reip tem�oribus leg;ition(! sponte, g, .. scepta ad vi
cinum Bossinae proregem, et ab e} per vim in Si/islriam trans111issus, 
ibi dinturno in carcere pro Patriae Jib2rt:1te catenatus obiit morte ipsa, 
animique constantia immortalitate;i1 nomini� in orr1nem posteritate111 pro-
1ner1tus. hoc ex Senatu� coosulto monumentum l1onoris et mc1noriae po
situm M D C L XXV!ll 

1) N. lor 61, D Juă f radi/ii istorice În Balcani: a Italiei şi a Româ-
ni/or in Analele Academiei Ro · âne, secţid istorică, to 111, XXX V pg 
-423 [ 1913.) 
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serică şi fără preot. Câte odată însuşi episcopul slu
jeşte î11tr'o casă particulară, aducând cu el "para-
mentum et calicem ''. 

Bulgarii, Grecii şi Valahti trăiau în 300 de case, 
cam 20LO de suflete, avă11d şi o biserică pe care o 
cerceta di11 vreme în vreme arhiepiscopul de Duros
tor. Case turceşti erau 1700 cu aproape 6000 suflete . 

Acelaş episcop, Stanislav, spune că în . aceste 
parţi RagL1zanii veneau mulţi ca negustori, d1r nu 
formau o populaţiune statornică, şi de aceia la Ce
tatea-Albă ca şi la Chilia, nu era nici biserică, nici 
preot, ci slujia numai episcopul, când îşi făcea vizita 
sa canonică. t) 

Raguzan i trebttie să fi fost aceia, cari vor fi avut 
în mâna comerţul de la Babadag, despre care ne vor
beşte aproape 11recis Evliia Celebi, pe la jttmătatea 
veacului al X V I l-lea. ,,Su11t trei sute nouăzeci de pră
val i, însă ,,bezistcn'' 11u există. Cele mai multe pră
vălii sunt latine,$fi şi in ele se vând stofe şi prăvălii 
de arcuri şi săgeţi. >> 

2) La Chilia se găseau 5 case, 
cam cu vre o 30 suflete. Mai î11ainte ve11eau în a

ceste părţi •şi corăbii raguzane 3)
In 1674 Matteo Gondola, într'o deşcriere a reli

giunii creştine din în1părăţia turcească, 11e dă cele 
mai sigure informaţtu·ni asupra Ragt1zanilor d iil Do
brogea. 

Silistra, 61·aş cu. 2500 case, cup1·indea mulţi Ra
guzani, cari aveau şi o biserică cu un preot bătrân. 
Babadagul ,,terra grossa al pari delia suddetta posta 
în sito alguanto dista11te servita dai Danubio, ame110

sopra modo, e abbondante'' avea o biserică servita 
de un preot, care îngrijea şi de oraşele vecine: Isac
cea, lsm,1il, Tulcea, Be11der şi Chilia, cele mai multe 
aşezate pe malt1I Dunării Acele orăşeie er,att frec-

1 1 Monumenta Slavorum meridionaliun1. voi XVIII pg 26-i; N Iorga 
Isteria românilor prin căl.ăfori Bucureşti 1921 voi 11 pg 30 

2
) Din descrierea călătoriei lui Ewleia Ce/ebi În Arhiva D0br0· 

get (19�0) pag 142 
a j N lor�a Chi.'ia şi Cetatea- t /bă pg 233, 264. 
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ventate de mulţi oameni de această naţiune, cari cu 
t::>ţii întreţineau preotul ce i serveşte. Ei observă ca 
nu .cumva preoţii lor, adaugă Gondola, să aibă legă-
turi nelegiuite cu femeile turce. 

·Tot în Dobrogea pune Gondola şi Provato- RQ-;
vato, terra grossa nel paese del Dobruccia - cu

'"' 

o 
biserică catolică şi un preot „Cucumarich" care îngri
jeşte şi de cei din oraşele Varna, Sciumagu [Şumla] 
Bazargic şi altele, unde se găaesc „considerabili nu
mero"; preotul îşi îndeplineşte slujba pe un altar por
tativ - e banno privilegia di sentire le mese dette 
sopra altari portatili inanzl alJe sacre imagini, che i 
Turchi .chiamamo Suret, cosa per altro da quei barbari 
espressamente vie tata 1]." • .

' Aceste biserici ale raguzanilor din Dobrogea cu 
credincioşii lor., ţineau de ep1scop1c1 de Preslav-Marci 
anopolis [turk. Eski-Stambul], care exista în veacul al 
X Vii-lea :!J Rag uz anii puneau, în întreţinerea şi împo
dobirea acestor biserici, în care se celebra cultul ro
mano-catolic toată mândria şi bogăţia lor 3].

- Amintirea Raguzanilor s'a păstrat . şi în poezia
populară dobrogeană, căci ei trebue să fit! acei 
latini, despre r.are pomeneşte· cântecul popular de aci. 
Prin ce împrejurări numele lor a străbătut· în imagî
naţia poporului, care l-a transpus şi în cântec, n'am 
putea spune, în stadiul de astăzi al colecţionării şi 
studiului materialului de poezie populară diri această 

1) Banduri: /mperlum Orientale voi. II pg. 57 Relazione della stato
dela religione nelle parti dell Europa sotto posto al dominio de! Turco 
fatto da me Mateo Gondola stato ambasciatore delia Republica di Ra
gusa alia Porta ottomana „ V'e la chiesa dela nazione servita da cappe•
llano ii quale al presente e un prete secolare, che s'adopera ancora în
servizio dele terre vicine, che son0 lasakci, Ismael, Tulei, Baodar, Chilie 
tutte situate alle ripe del Danubio, che in quelle parti e prossimo a sca•
ril;arsi ne1 mare". Cf. M. Drinov. Noi contribufiuni la istoria Bulgadel 
şi a popoarelor învecinate [bulgăreşte) Periodicesko Spisanie (Brăila) 
1870-ll p_ 52 

2) C. Jirecec, Oechlchle_ der Bulgaren pg, 460.
") W. Heyd, Hisfoire du commerce du leuant au moyen•age vo(. II

Gugliemo Heyd,· Le colonie commerciali deg/i Italia ni in Oriente ne! medi<J 
evo Venezia (1868) voi. li pg. 9 ', 
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provincie, mai ales când ne mai gândim că numărciI 
mic al unor asemenea negustori, cari au locuit în pro
vincia noastră, va fi. fost prea neînsemnat ca să atragă. 
atenţia poporului_ într'o aşa măsură. Iată o chestiune 
care ar merita să atragă atenţiunea cercetătorilor fol-
cloru lui nostru. 'lf--

ln orice caz, ceia ce credem. că rămâne stabilit 
din încercarea pe care ani făcut-o în acest studiu, 
este că elementul etnografic al Dobrogei, Ia onişe 
mai cu seamă, a i-i:tmărat in decursul timpului şi ele
mentul acesta, care provenea atât din părtile Italiei
propriu zise, din Genua. şi_ Vei1eţia, cât şi d'e' pe coasta 
Oalmaţiei, din Raguza, unde. -influenţa: culturală 
şi economică apuseană, a Italiei în deosebi, a fost 
precumpănitoare în decursul evului mediu, ceia ce ne 
arată într'o oarecare mă�ură si continuitatea de tra .... 
diţie iil Iatinităţei în Dobrogea, în decursul veacului 
de mijloc, când puterea . turcească îni1ecase ace as tă 
provincie, dându-i o înfăţişare deosebită sub toate 
raporturile faţă de timpurile prece_dente. 

- . ' 

ALEXANDRU P. ARBORE 
_ profesor fa liceul 

„Gheorghe Lazăr" din Sibiu 
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ROUA 

(Sully Pl'udkomme) 

Bobiţe de rouă c.urată 
Lucesc cu lumini cristaline 
Pe f /ori aşezate de mâna 
Cea rece a nopţii senine

Dar oare de unde vin ele, 
I n nopţi fărâ ndri, /iniştlte ? -
Pân' nu se f armaseră încă 
Erau tn văzduh răspdndlte. 

Si mie .de unde-mi vin lacrimi 
/n ()Chi, când senin este gându-mi? -
ln. suflet le-aveam mai r.ainte 
Ca' n ochi s'i le simt funecandu-mi. 

Jn s11flete tremură tulnic 
Durul ne' nţelese şi patfmi, 
Si une-ori chiar desmierdarea 
Ne tulbură până la lucrimf. 

ROZMARIN 
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TREI PASERI 

Fran�ois Coppee 

Am spus Şoimului : «Porneşte 
«Peste câmpuri neumblate 
«Floarea drago st Ei de-mi cată» . 

Mi-a răspuns : «E· prea departe f.,.

Acvilei,: «Vin', de-mi ajută ; 1

1 

«Focul sfânt, care-a apus, 
« Sboară' n cer şi mi-l răpeşte a. 

Mi a răspuns: •Este prea sus!" 

Şi Vulturului: •Sfâşie-mi 
«Inima cu dor pustiu 
• Şi mă vindecă de chinuri. » 

Mi-a răspuns: «E prea târziu !» 

ROZMARIN 

4 
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INFINITUL 

(Edouard Gren ier) 

Infinitu I s r:.' nvârteş+e, 
Si' n tăria lui albastră, 
Ca pe-o boab& de ţărână 
Poartă şi planeta noa�tră. 

Lunecâlld pămti.ntu,n spaţiu 
In continuă miş;;are, 
Poartă cupa unde doarme 
Si se sbate vasta mare. 

Morea poartă, le5ănândt1 l, 
Vasul meu prill mii de valuri, 
Iară vasul meu mă poartă 
Alergând spre alte mal/Jri. 

Depărtat de Ea, fn suflet 
Eu o port, - li port iubitul 
Chip, - şi'll chipul dragei mele 
Găsesc iarăşi infinitul. 

ROZMARIN 
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Din Literatura Persană. 

CUAT.RENE DE OMAR KAIAM 

De'ntreb simţirea, aflu că din necunosput 
Puţin .mai e ca'n viaţă să nu fi străbătut, 
Dar dacă-mi întreb mintea, mi-araiă-.un vast pustiu, 
Văd :viaţa-mi isprăvită şi că· nimic :1u ştiu. 

Mi-a zis un derviş: mâna, ce-a tot ţinut paharul, 
N'atingă cele sfmte, coranul sau altarul! 
- · Deprins cu-amor-ul ... frică nu mi-e de iadul crudr

Şi plin de vin . .  nici focul nu arde ce e ud! 

Pe iarba ce'moânzeste cu-a ei verdeată vie 
Acest ţărm unde visul ştncearcă-a lui magie, 
Treci lin, căci puale ierbei ce-a înverzit ăst an, 
I-a qat aşa fineţe un corp marmorean!

Kaiam, văzuşi cum lţmzea aruncă'n colţ uitat, 
Pe cei ce au un suflet de suferinţi stricat, -

Deci, pân'a da de pietre -- cristalul, bea din el; 
Iar când vei /Jia să-ti cânte· suav violoncel. 

. ' 

Dacă' ntr' o săptămână poţi bea în orice �i 
Si Vinerea se cade cu vin a o primi, -

Credinţa-aci nu face deosebiri · subtile . . .

Fii credincios, te'm:hină, ·dar nici de· cum la zile! 
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Pe buza unei cupe de lut mi-am lipit gura 
Ca să-mi destăinuiască ce�a tăinuit natura, -

Şi cupa mi-a zis blândă : pe căt eşti viu, tu bea, 
Căci niciodată morţii vin nu vor m11i gusta . . .

Dar lutul ce-mi vorbise cu-atâta chibzuinţă, 
Fusese poate-odată o veselă fiinţă, 
Şi buzele pe care lipisem pe-ale mele 
Mii sărutări primise şi daseră şi ele. 

Fiindcă se tot spune că liberi şi bogaţi 
Vom fi în raiu -- de vinuri şi miere 'ndestulaţi, -

Hai, toarnă-mi unul colea -- mai bine-i, mi se pare, 
De cât atunci şi-acolo o mie de pahare. 

Vor unii faimă, bunuri în lumea de dincoa, 
Iar alţii raiul care profetul li-! va da :

Un ban în palmă face mai mult ca mii în carte, 
Deci n'alerga la toba ce bate prea departe I 

Că traiul ni-e când farmec, când gloată de nevoi, 
Că hainele ni-s sdrenţe, sau strălucesc pe noi, -

Pentr:J. 'llfelept nu schimbă valoarea astei vieţi; 
Când moartea o ,urmează, ea n' are n ici un preţ. 

Priveşte şi 'nţelege, vezi unul strânge aur, 
Iar altul risipeşte stânsura pe coclauri, -

Mf!.rind nimeni comoară nu e, oricât de sfânt :
Un mort e�bun ca putred să zacă sub pământ I 

De vrei pe lumea asta să fii cel fericit 
Din muncă, năzuinţă şi dor, să tai cumplit, 
Iar faţă de ce-aduce. norocul, rămâi rece, -

Căci vi-aţa ca şi 'lumea oe-aceeaşi roată trece. 

A suferinţei taină n' o poate nimeni prinde, 
Căci dincol' de dorinţa-i, au cine se întinde? 
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Nu ese cntj·a mare d1ela ma,estru mlc, --
-

-

.. ·e esli 1zăsct1l dtn ma111ă nu vezi de cât: ·niml:c ! 
. 

--

· De ce întotdeaz111a şi fără de repaos

• 

• 

Să caţi ce 11iclodată 11u poţi attnge'-n lzaos?
Mal bine gustă-un strugur la care tu ajungi, .

De cât să jindui frt1cfl1l, ce-ţl cere mâini prea lun�i I
--

• 

Ce f ă1·ă 11oroc lunze si toată împănată 
De grijt şi suferi11ţe, lipsită de răsplată,-
Doar cete largi de visuri topite'ntr'alte cete, 
Si vom vleca dintr' tt.n,<.;a cu mai mult dor si sete ! 
. ' 
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, Cronicat·ii noştri, cari aveau alte orientări culturale, amin.; 
tesc cu sti111ă pe acei din trecut, ce cunoşteau Iim ba persană„

Cum parte di 11, boeri şi feciorii de do111n îşi fă ceau studiile la 

C onstanti11opol şi cum, pent1·u a în vă ta li1nba otomană. este 
nevoe, ca elemente de bază, de limbile arabă şi persană,- de 
sigt1r �ă mu1ti din ei adânceau stt1diife în aceste limbi, pe11 tru 

a se a dă pa I a c 11 l tur i Ie respective. 
Astfel că trebue să le fi fost cunoscută vasta şi frun1oas 1

literatură persană şi deci şi opera lui Omar K3ialn, pottul 
astrono1n, unul din cei mai strălucitori şi mai vechi reprezen-
tanti ai acestei literaturilt 

Pentru . iiteratura moderr1ă ·a apus11lui Omar Kaia111 nt1.

este un necunos�ut. · · 
In Ii teratura franceză n fost bi11 e ori1n i tă t 16a ducerea lui 

. Nicolas, iar o traducere nouă a lui F. Roger-Cornaz a con-
tribuit ca opera lui Kaiam să fie di11 ce în ce mai cttnoscută. 

Asemeni poetul englez Fitzgerald a trad11s î11 1859 o parte 
din cu a tren t Ie I u i K ai am, care a tt pro j u s se 11 za ţi � p r j n s pi 1· i tu I 
fin şi vioiu,-Iucru ce a făcut pe tradu,cător să-şi reînoiască 
tradu cere a i 11 mai m u I te ed I t ii 

1 
să de a şi o bi o g r n fie & I i1 i K ai a m . . J 

I 
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ba c 11 ia 1· să facă şi o� că 1 ă tor Ie până I a 1n or m â n t t1 I I Ll f , de u 11 de 
a tra11splantat şi flori într'o grădină, în care un admirator mai 
între prinzător a construit un „ 01nar Khayyam-Cl ub' '. 

După traducerea lui Fitzgerald au urmat şi altele, nu însă 
tot atât de bine inspira te. 

Că în li tera tura e·,gleză O tn 1r K ii atn a inf I uen ţrit, se poate 
cunoaşte: citind pe Oscar W1lde, nu rare-ori te is1:lesc comp3raţii 
obicinuite lt1i Kaia1n şi acea atitudine de î11fruntare batjo�ori· 
toa1·e la adresa mentalităţei, năzuinţe lor comune şi b:gotismuluî. 

Cu mult înainte, în Orient, această atitudine a lui Kaiam 
făcuse pe .cunoscători. să găsească o trăsătură de spir;t l argă , 

comună lui Kaiam şi Voltaire şi să cat·acterizeze pe cel dintă i 
cu su pra nu mele de V o 1 tai ! u 1 O 1· ie n tu lu î. 

Li te r atu r a r ă s � rit e an ă a se t11 e ni 1-a î mb 1· ă ţ j ş a t cu p I ă cere pe 
K a 1 am ,- u 11 im a t rad u cere s 'a fă c t1 t în tur ce ş ţ e î 11 1 91 4 de D r 

Abdula Gevdet, care a adunat şi tradus opera poeti :ă a lui 
Kaiam, publicând-o cu textul persan în f[jţă şi cu diverse co-
mentarii. 

Felul de-a seri al lui Kaia1n aminteşte oda anacreontică: 
este si1npltt, simplu până 11 a se confunda cu câ11tecul populnr. 
Et spt1ne în 4 versuri tot ce ar� de spus. Toate poeziile lui 
s t1 n t din ce Ie 4 versu 1· i a 1 ex an dr i ne cu r i n1 e , pe rec 11 i · cu a trene 
(rt1ba:at)-cuafre11·e independente t1nele de altele, fiecare for· 
n1 â n d 11 n tot cu î n ţ e 1 e s p ro pri u . 

. S 'au făcut înce1·�ă1 i a sta bi li o a re �a1·e leg� t-ură în I re ele,
dar legă tL1rj Ie fă1�t1 te au rămas o pet·ă de co me11tator ,-autort1 I 
a voit să fie liber ct1 orice gând al său, liber ca eternltl se-
mă n ă tor a I I I ori lor c â m p t1 l L1 i De• a I t fel cu a t renu I e un gen de 

• 

fac t L1 r ă poetică o bi cin tt i t în . Ii tera tur a pe 1· sa n � , în t rebui n ţ a t cu 
succes şi .de a Iţi poeţi , p 1· e cum ce 1 e b r u I A b u Ş L1 l{ u r din Ba 1 k h 
(pe la. 900 post Cr.) 

Pe st e 5 00 de cu a tren e, fără 11 ici un ti t I u de cât ce 1 g e 11 era I 
de , , R tt ba ia t' ' -: tt a t ren �, ni se î tl făţiş � a ?; ă ca o ,1 e 1· ă p o� tic ă a 
lui Kaia1n 

Ele poat·tă î11�ă întipă1·ire1 itneia şi aceleaşi oiigini,-per-
sonalitatea lui Kaiam de cercetător, de filosof desa�năgit, î11du· 

rerat, batjocoritor, dar doritor de plăceri. 
· Fiecare cuatren e�te o protestare aspră coĂ t�·a realităţei'

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

• 

• • 

• 
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destinului-zice el, rerefată de o mare putere de ex,Jresie. Din 
toate se degajază îndemnul de·.a se sustrage realitătei, de-a 
profita de clipă, de a se înveseli spiritual prin mijlo:i::e cu efed

imediat-pentru el prin, b4utură; astfel ca, filosof desolat, Keiiam 
apare totodată şi cântăreţ al vinului. ·•\ăririle lum�ş 1 i ca $Î 
silinţa de-a pătrunde problemele firei sunt pentru înţelept lu
cruri zadarnice. Biografii lui Kaiam spun că, îu viaţă, el a fugit 
de măriri, dar pentru a se adânci în studii 

Din punct de vedere istoric o astlel de operă poetică 
prezintă, pe lângă interesul literar, şi pe a:ela de do�ument, 
care atestă concepţia şi întreg felul de-a. fi-mentalitatea unui 
strălucit exemplar al Pe1siei de pela începutul secolului XII-iea 
Se ştie că Omar Kaiam a murit bătrân în anul 1123 post Cr. 

Viaţa sa, cu începuturi obscure, s'a amestecat în cursul ei 
cu a celebrităţilor persane ale timpului. Originar din satul Firoz
Dehenc din Corasan [Partea de nord a Persiei], studie la Belck 

-şi Neşapur. Ca autor a scris opere de Cosmografie, Fizică şi
Matematică şi opere de Morală şi Critică, dar renumele şi l-a
cucerit mai cu seamă ca astronom.

Dacă nu ar fi avut din fire înclinare spre ştiinţă, ar fi
p utut ajunge şi demnitar. In tinereţe, la studii, legă prietenie
strânsă cu Hasan Al-Sabnh şi Nizam Al-Mulk, Ai:est din urmă
deveni vizit ul lui Alp•Arslan, fiul lui Togrul-Beg, fonda toiul
dinastiei Seldgiucizitor. Nizamttl cătă să ridice în slujbe şi ran
guri pe prietenii săi: deci încredinţă lui Hasan un ·•post înalt
la curte. Acest Hasan mai târziu intră în . luptă cu �reştinii
Cruciadei IV-a, făcând ravagii îngrozitoare între ei sub porec la
de „Moşneagu'! dela munte", nume ajuns sinonim cu asasin.
[Unli chiar derivă cuvântul asasin dela numele lui, Hasan.]

Când Nizam AI-Mulk propuse şi tui Kaiam să-l facă ceva,
acesta îi ceru numai o mică sumă de bani, să aibă a trăi şj
studia în oraşul tinereţei sale, Neşapur.

Dar faima învăţăturei, înţelepciunei şi spirit1tluil său îl
scotea din când în cân1 din a::el cuib )nflorit al Neşapuru.Jui.
Astfel şahul Malek, fiul lui Alp-Arslan, î1 chemă de multe ori
la curtea lui din Merv şi lângă tronul lui-se spune-pusese un
scaun anume pentru Omar Kaiam, fiindu-i plăcut spiritul ce
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isvera din atâta adâncă ştiinţă şi pătrunzătoare inteligenţă. A
celaş şah îl cheamă- şi pe Kaîam, ca astronom, în consiliul 
celor 8 rnvanţi, cărora încredinţase reforma calendarului. Re
forma aceasta, numită Oel-ali, este mai exactă decât a calen
d1ruluî Gregorian de curând introfos şi la noi. 

Murind, Omar Kai:un fu înmormântat în 0raşul Neşapur, 
a-şa precum dorise. ·

Ca încheere putem spune că nu. 11e mai poate interesa 
ştlinta lui Kaiam, timpul nostru 0 are pe a sa,- dar spiritul 
scânteetor din poe.zia lui Kaiam Ya fi pretL1tindeni şi totdeauna 
jsvorul din ca re se va sor@i cu r lăcere. 

D. Sl'.OICUCt:J
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• MARINA LA ROMAI�I • I • 
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· Marea inspira Ro1na11ilo1· groază şi desgust ; de
aceia, în deosebire de Eli11i, ei n'att fost niciodată 
vesti ţi ca mari 11 ari, pre cu m au • f os t ca so Id a ţi, p l u g ar i, 
jurişti şi bu11i gospodari în trebile obşteşti. Este a
devărat însă că, ţara lor fiind o peninsulă, ei au tre
buit din cele mai îndepă1·tate v1·emuri să întrebttinţeze 
cor ă bi i pe 11 t r 11 11 n corner ţ m ari t i ,11 oricât de re s t r â 11 so 

To tuş 1, m·arina 1·on1ană 11t1 a a tins nici oda tă cu I n1i de 
des volta re înflo1·itoai·e, care. să a t1·agă asupra sa a te11-
tiunea lumii si să-i creeze· o aureolă de glorie. 
' ' 

Dacă, în anumite epoci ale istoriei lor, Roma11ii 
s'au văzut 11e voi ţi, f ă1·ă a avea apti tud it1 i î11ăscu te, să 
se intereseze de forma ţiu ne a u11e i forţe 11a vale, a ce ;1 stă 
pre o c ti pa ţiu 11 e era dat 01· i tă î m pre j u 1· ă r i I or, ad i că u 11 or 
conflicte politice fie cu Ore c ii, fie cu Ca1· tagi 11e z ii, cari 
se s p r � j i 11 ea ţt î 11 acţiune a I u r r ă z boi ni că pe cons ide 1· a -
bi 1 e f c, r te 11 ava Ie . 

' 
. 

„ Spre a fi în sta1·e să se „măsoare �u dânşii şi spre 
a-i combate, popo1·ul ron1a,1 a r�cu1·s la 11rocedeul de
a copia mă teri a I u I n au t j c al ad vers ari I o 1· I u i; a ş a încât
11u î11cape îndoială că aspectttl acestei marine era ctt
desăvârşire lipsit de orice originalitate.

I n t r 'un cu vânt, Ro man ii a Lt avu t cor ă bi i, î 11 s ă 11' a u 
avut o marina originală şi remarcabilă . 

C 11m că di 11 v e c ni m e, s tr ă moş 1 i 11 o ş tr i $ e s I u j e au 
de corăbii în traficul lor pe mare, ni-o adeveresc unele

indicii co11 vingă toa1·e : 

• 
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. 1} lncă de pe timpul Regalităţii, sub domnia celui 
de al ·treilea rege al �omei, Ancus Marcius, se colo
nizează Ostia, primul port roman Ia gurile Tibrului, 
pe ţărmul stâng al braţului stâng al fluviului. Când 
ajunsese la o oarecare înflorire, Marius îl nimiceşte, 
apoi iarăşi este reclădit. După o altă perioadă de des
voltare, ajungând la declin; sub împăratul Claudiu, 
acesta construeşte un nou port, de data aceasta pe 
braţul drept al fluviului. Aces_t port _era punctul de 
plecare al transporturilor imperiului, destinate celor 
mai îndepărtate provincii. 

2} Ne-a rămas apoi un document istoric de µe
vremea Rep_ublicii: tratatul de comerţ încheiat cu Car
taginezii. 

3] Găsim închipuită G corabie pe una din feţele
monedei aes grave. 

4] La 394 a. Chr. Romanii trimet la Delphi un vas
de războiu. 

Dar aceste. probe nu co'.1stituesc un argument_ 
puternic în favoarea existenţei unei marine romane, ci 
ele evidentiază numai uzul navelor. 

Navigaţiunea nu datorţşte poporului roman nici 
o contribuţie la progresul strategiei navcţle şi al artei
nautice; în această ramură a activitaţii omenţşti, da
toram recunoştinţa al tor .popoare, precum Fenicieni lor,
Grecilor, Cllrtaginţzilor.

Istoric. Iată .Gâte-va date, în ordine cronol0gică,. 
cu privire la evoluţiunea tendinţelor de constituirţ a 
unei marine a poporului roman. . . 

In secolul al V înainte de Cristoş, Roma urmă
reşte să-şi întindă dominaţiunea asupra populaţiunilor 
cu care se învecina, din Latium. 

Cu prilejul războiului cu Volscii, capturează de la 
locuitorii portului m:uitim Antium, capitala Volscilor, 
câte-va corabii. Din aceasta pradă de război, Romanii 
îşi construesc un simulacru de flotă după modelul 
năvilor cucerite şi reparate. 

· 
. 

Sfârşindu-se razboiul cu Lati11il, i_ntenţiunea Ro-. 

.,. 
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manilor de a•si creia forte navale se afirmă cu o· mai
' . 

ma 1· e e 11 e r g ie, ca 111 pe I a a 11 u I 3 3 8. La 3 I 1 pop o 1· ul 1· o-
m � n 11 u 1n e ş te o co 1n i s iun e ( llt1 o vi,-i 11 aval e s) ca s ă s t Lt -

d ie z e c [ 1 e s t i Lt 11 e a f I o te i. La 261, 11 u mă 1· u I q Lt e s to 1· i l o 1·
d e l a pa t r u s e rid I că I a o,p t t d i n t r e car i c e t p 1 t 1· u 11 o u 
11umiţi, quaestores nava!es, ei au însărci11aţi cu misiu11ea 
specială de a supraveghea înrolarea echipagelor pen-
tru flotă. 
· · Cu a 11 Lt I 2 6 4, Ro m a, s tă p â 11 a I ta 1 e i, i 11 t 1· <1 în co 11 -

fli c t de ex pan s i un e cu f 1 o te Ie şi co I ·o 11 ii Ie Cart a g i r1 e -
zilor şi din acest mome11t drama celor trei mari războae
pur1ice se desfăşoară cu toată amploarea.

I n i 11 t.e 1· va I u I primu I u·i· r ă z boi p unic, I a 261 � Ro -
manii cuceresc o qinqt1eremă cartagineză, ceea ce le 
dă posibilitatea de a adopt,a şi de a pune î11 practică 
un nou tip de nava. 

Cu adevărat, epoca războaelor punîce î11seamnă 
o fază importantă de avânt a marinei roma11e, care,
în luptele navale, utiliza vase mari de războiu.

De oarece întreţinerea unui material nautic 11e
cesita însem11ate cheltueli, care depăşeau posibilităţile 
financiare ale statului, Ron1a are fericita inspiraţie de 
a recl1iziţiona corăbiile aliaţilor săi; dar aceasta 
e. r a u 11 s i i:n p I u pali a tiv, care nu a p u t tt t î 11 p ed ic a
decadenţa marinei.

Pa la sfârşitui Republicei, în vâltoarea războaelor 
civile. simţindu-se nevoe de forţe maritime, flota ro
mană reveni iarasi 1a ordinea zilei si i se dă o mare 
atentiune. 

, , 

, 

Dar acela care a înteles mai bi11e ca oricare ros tul 
· forţelor 11avale, a fost lmpăratul Octavian August,

care a m.uncit mult Ia organizart�a puterii na
vale a statului roman. EI este acela, care permanen
tizează flotele şi flotilele in diferite porturi ale pro
vinciilor cucerite, dându-le atrit>ute bine determinate:
de a apăra transportur.ile mar:i,ţime de subsiste11ţă îm
potriva atacurilor la care erau ·expuse din partea pi·
raţilor, ia·F, !a ·nevoe, de a secund·a ti:upele de uscat
în urma invaziunei teritoriului.

-

• 

• 
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-

•
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' Porturile în care îsi aveau resedinta eele mai ît'l-
sernnate esc:ade., întemeiate de August,. erau urm'ătoa
rele: Misenum, Ravena, Forum julii; apoi în porturile 
de pe ţărmurile Rinului şi pe Dunăre, unde se afla 
C!as.c:is Pannonica-Moesica Mai târziu, găsim escadre 
la Marea Neagră (Pont), Syria, Alexandria, Britania,
lybia etc. 

� 

ln Notitia DignitatLJm se aminteşte că statul ro
man .poseda în secol ul al V după Cristos un număr 
de 32 de flote în diferite staţiuni na vale, dar mai cu 
deosebire pe ţărmurile fluviJl.or de la marginile impe
riului, serv_ind ca diguri de apărare •împotriva năvăli-
tarilor barbari. 

Extrag�m mai j0s, după un · tablo.u reprodus de 
A. Bouche-Leclercq, escadrele care ne interesează pe
noi, Românii, din punctul de vedere istoric.

Classis Hi strica cu statia la 
C C 

C 
,, 

Classis I Flavia AuJ!usta ·C 

Classis II Flavia " 

Clasis I Pannonica ,, 

Classis Aegetensium C 

sive· II Pannonica 
Classis Histri ca C 

Classis Stradendis ,, 

et germensis 
Naves amnice et milit"e.s " 

ibi deputati 
Milites tertii nauclatii C 

Milites nauclarii Altlnenu.s 
,., 

Classis Histri ca • 

Classis R,.ttiariensis • 

legio I! Herculia 
m'.Jsculorum Scythicorum 
Milit es nauc/arii 

,. 

Carnuntllm [La E de Viena) 
Vindobona (Viena) 

Mursa (Eszeg pe Drava] 
Sirmium (1\1\itrovitza) 

Oraium 
Servitium [Orad,işte) 

Siscia (Siszek pe �Sava) 

Viminacfum (Ko&.tolatz) 
M:1r,gam (lân_gă· Mor-ava ?/ 

Appiaria fla N de Turtucaia] 
Aliinum (Mohaci? Oltlna?] 

Ae]'eta /Brza PalaneaJ 
Ratiaria (Arcer,) · · 

Impiatey,peeiae ,[Dunay!ţ?) 

Fla.viltna 
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'-
Materia(ul 11autic. Escact1-ele dispu11eau de diferite 

t-ipuri de vase, · o.ouă erau mai însemnate: 1 l n[Jves
•Onerariae, care serviau, din cauza · capacită ţei 101·, la
trans·po1,tu1·i, · având o formă rotundă, amplă, cu un
tonaj mare, care putea SLJ·sţi11e · un echipaj de 90 per
soane şi erau mişcate de pânze; 2] 11aves !011gae, vase
de război de o fo1·mă lt1nguiaţă şi uşoa1Ae, spre a se
putea deplasa mai repede. Ele erau puse î11 n1işcare
de n1ai multe rârduri de lopeţi şi, după nun1ărul· rât1-
d u r i I or, p u 1· ta Ll di f e r i te 11 u miri : . · 

a) Cu două rându1·i de lopeţi bire111e
� . b) << t 1· e i << << t ,·ir e m e [ c, e Ie mai o bi ş.] 

c) . ,, pa tt'U << . • << quadrireme • 

d) « - cinci << . << q u i 11 q u e ,. e me
• 

e) << şase << • ,, hexeres · La nevoe, lop.eţile erau înlocuite de pânze {vela] 
Ca partlcu1arit�ţi a acest0r n�ve de răzbuiu, obser-

. văm că erau p1·e.văz t1te cu un cioc, 1·ostru11z, iar pe 
bord se înălţau nişte turnuri de apăr are; în fi 11e, sp1·e 
a t r a 11 sfor ma I tt p ta nava 1 ă î 11. I u p ta de usc a t .• se ser -
veau de 11işte cârlige sau căngi [n1anus 1·er1·eaej, cu 

. care prindeau corăbiile inamicilor. 
De I.a pirqţii Liburnieni din lliria, Ro1nanii mai a

doptaseră un tip de vase de război, uuşoa1·e, cu dot1ă 
rândtţri .de Io,peţi: naves libr11·nae. · .

• c· E_Ie· erau niş.ţe .. ,,mouclzes d' escad1·e'' · [ mt1sculi] şi
rolttl lor era de a fi �trimese în e·xplorare spre a asi-
gL1ra pa1·cursul [navigia specu/atoria]..

Ofiţerii şi Echipagiul. Navigaţiunea era co11side
ia.tă c,a o ocupaţiune nedem11ă de atenţiu11ea şi inte� 
rţ�ul ttflui c_ivis. f<oma11us, aşa c� ceţă ţenii· romani nu 
_erau ·obliga ţi sa presteze serviciu·1 de flotă ; num·ai 
cetătenii fără dai·e de mână si obsauri intrau la ' -· . ' 
mar. nă·. . · · 
,' . Pentru . înde;plinirea acestei corvez.i, se înrolau 

aliaţii Romei (sacii nava Ies), mai ales Italienii, apoi 
peregrinii_. - La nevoe, era-tt primiţi să astupe golu
rile sclavii liberaţi, ba chiar sin1plii sclavi . 

• 

• 

•

• 
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Până ia Impăratul. Claudiu, pentru serviciul flotei 
nu era o· fni'liţie, pentru care să se pretindă anumite 
aptirujini, sau oarecari studii speciale. Recrutarea se 
făcea fără a se avea în vedere un regulament. 

Ori-cine se prezenta era bin� venit şi· primit de 
îndată. - Impăratul Claudiu cerea ca marinarii să fie 
recrutaţi. numai din oamenii obişnuiţi cu marea, prin 
urmare dintre locuitorii de . pe coastele provinciilor 
- erai1 preferaţi cei din Sardinia, Britania, Pont. Ser
. viciul marinei avea o durată de 26 de ani si era de
o rigurositate nu tocmai suportabilă. In schi'mb însă,
la expirarea termenului, celor ce se liberau li se a
corda o diplomă de cetăţenie, în plus li se servea
şi o pensiune. După cum se vede, serviciul de flotă
era încă una din modalitatile de a dobândi cetătenia
romană, calitate care era 'mult căutată.

Sub împăratnl Nerv·a, marina pierzând· din im
portanţa ei şi fiind nevoe. de multe braţe pentru a_
părarea teritoriului, matinarii au fost trecuţi la efec
tivul de uscat, sub denumirea de trupe adjutrices. 

Gradele inferioar,e� , adică superiorii imedi_aţi ai 
soldaţilor,. pu'rtau numele de pritzcipales.

Căpitanul de arme, adică paznkul · armelor-1 ·se 
chema Arnzoruriz · custos. 
• 

0 Timoi1ieruiui de veghe, adică marinarului obser-
vator de la proră, i se zicea Proreta. · · · · ·

I�r. p�sie o secţiune de lopătari ·com'anda un 
Decutio: 

Ofiţerii. Comandamentul suprem al unei flote era 
încredinţat unui amiral, praefectus; acesta era secun
dat de vice-amirali : subpraefecti. 

In cazuri excepţionale flota putea fi pusa sub 
comanda unui ofiter locotenent, care făcea atunci 
funcţiune de amirat,· ·cu titulatura ·de praenositus.

Depozitele sau bazele„ navale erau conduse de 
praepositi reliquationi. 

Mai erau şi ahe grade ofiţereşti, dar rolul şi 
functiuni'e lor nu sunt îne:ă clariftcate. 

' 

•
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· Ne· mărgini111 a-i cita: Stolarclzi Archigyberni,
T'riertirclzi, Navat"ChL, Prlncipes, Ce1zturîo1zes. l\\t:lte 
din ace s te 11 u miri s u 11 t î n1 p r tt tn u ta te de I a Ore ci, car ·i 

. se considera ca maestri · ai artei navale. I 
, I 

Acum, trecât1d repede în. revista aceste eâteva

• 

I-ămuri1·i elementare cu privire la marina romană, s·â
profităm de acest prilej spre a constata enormele pro-
. grese� pe care arta navală şi strategia nautică le-a 
realizat în decursul secoli 1or. 

Dintr'o corvadă umilitoare, precun1· Ii se părea 
progorâtorilor lui Romulus, marina a devenit astazi 
o armată de elită - pentru care se ce1· o sumă de

condiţii şi de c tt no ş t i n ţ e ; iar fur ţ a 11 aval ă îşi afirm ă,
graţie aplicaţiunilor ştiinţifice, preponderanţa sa în
solutionarea conflictelor dintre State.

, 

De asemenea marina comercială este nervul care 
acţionează întreg organis.mul econon1ic al lumii.

Actualmente, sttpremat a politică se mentine mai 
. ' ' 

tles pri14 concursul traficului maritim. 
Superioritatea technicei moderne asupra tech-ni

c ei an tic e e s te e vide 11 tă s i inc o 11 te s ta b.i l ă. Pe te r e nu I 
technicei (a căreia una din aplicaţiuni este şi 11aviga-
tiu11ea) stiinta a ati11s culmi, pe care cei vechi nici 
t ' t 

măcar nu Ie visau. - Si totuşi nu putem striga : 
Nec plus ultra. 

• 

· Cons'anţa 27 Februarie 1922,
• 

- _, 
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CUZA-VODA ŞI CALUGARII 

Mergea odată Vodă-Cuza în partea câmpului, pe apa Bu
zăului la vale, numai cu un slujitor după el, amândoi călări. 
Haina domnească a lui Vodă era ascunsa de-o manta albă de 
n, cn să nu bată la ochi şi să nu fie prea bătut de soare şi 
praf. De căldura zilei şi de lungul mers caii- erau însetaţi şi· 
flămânzi şi călătorii tot aşa. Poposiră deci în vad, la umbra 
unor peri. Slujitorul adăpă caii şi-i lăsă să pască în fâneaţă pe 
mal, iar Vodă se trase puţin la umbră. 

Stând el şi văzând apă Hmpede şi loc potrivit, cum era 
şi cald, se desbrăcă şi St! aruncă în apă să se scalde. Slujito-. 
rul îmbi�t de Vodă făcu la fel. Du.pă ce se "'.ildară câtva, eşiră 
pe prund de nisip scânteetor de praf de aur-, cum e pe malul
Buzăului şi se întinseră la soare. Dar sluj iorul, fiind tot cu 
ochii la cai, văzu cum un că!ugăr se apropi... de cal fără să cate 
împrejur, fără să strige după stăpâni, i:a un hoţ inca l�că pe 
calul lui V.odă, ia şi calul slujitorului şi ·se face nevăzut. 

- Măria tâ, ne fură caii! strigă slujitorul speriat.
- Nu, nu-i fur3, băefr, Dar se vede că suntem pe moş'e

mănăstireas ă şi trebue să plătim scump gura de ia,bă a cailor 
şi poate şi umbra perilor pădureţi, •• Lasă <:'ă le plătim noi ! 

Vodă se ridică din prund, se aruncă in ap�, trecu înot 
în cealaltă parte a apei, unde malul era înalt şi urc.ându-s ! pe 
mal,. se uită încotro a apucat călugărul cu caii. li văzu îndrep
tându"se spre o casă albă, la poalele unui deal, nu departe. 

- Casa moşiei, gândi Vodă şi trecu apa înapoi •.
Se îmbrăcară şi la nmbrn perilor răscoliră traista cu me

rinde, mân-:ară şi ţ,ăură puţin. 
5 
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Acum Vodă se simţi cu bună plăcere de drum şi o luă 
spre casa albă cu slujitorul după el 

In faţa casei nu- mai era nimeni, soarele a rdea prea tare, 
oamenii şi câinii erau la umbră. Vodă se opri şi cătă cu lua
r� aminte împrejur şi văzu în faţa· casei, legat de-un stâlp, cu 
faţa la soare, strâns de nu se putea mişca, un om, un ţăran 
bătrân Şi el şi slujitornl îl privi„ă nedumeriţi, dar omul acela 
simţi că s'a apropiat cineva. 

- Nu mă mai bateţi, părinţilor, mi.:a\i luat carul, mi- aţi
hiat boii, mi-aţi luat zăbunul, - luaţi-mi ş i cămaşa, luaţi-mi 
şi viaţa, ra să 11 1 1 fiu de batjo.::ură ! ge_mu, urlă el, rngător, 
sălbatec. 

Un fior de furie îl cutremură pe Vodă-Cuza; N1lt �i 
blonu şi roşu la faţă cum era. se învineţi ca o spangă de fier. 

- Am să _v'o fac, căbgări îndrăciţi,- zise scrâşriind şi cu
pasul stăpânit înaintă la una din f�re'itrele ca'iei şi b.Hu. 

După o clipă un călugăr so11111oros s� ivi desbrăcat şi 
holbă ochii la Vodă. Dar Vodă, fără să spue vr'un cuvănt, 
dezhrăcă mantaua de io, o 'ntinst pe prispa cas�i şi se aşeză. 
CMugărul desmeticit, văzându-l, ghici că omul aceb, aşezat pe 
prispă, e faţă înaltă, boerească sa(1 domnească şi se repezi, 
ft1rtună, dând de veste tuturor. 

Ca prin minune începură să f::>ias;ă din casă, di11 maga
zii, din grajduri, puzderie de călugări, iar omul care, se veie, 
era mai marele lor, îmbrăcat în fugă, se apropie de Vodă. 

Cu Domnul, sărută dreapta Măriei tale frate!;;: Elisei, după 
metanie dela Mănăstirea 8er-:a I Bine 1\i v�:-iit I se ploconi 
smerit călugărul. 

Dar Vodă nu făcu ni�i o miş.;ar�, ci râse usturător. 
Pe când ne scăldam în apa Buzăului, în vad, cineva ne-a 

furat caii. lnemerirăm aci. Mari tâlhari I Dar cel legat colo, ce 
blestemăţie făcu? zise Vodă, pironindu-şi ochii în călugărul Elisei, 

Călugărul se topi o clipă, dar îr1 clipa următoare se învioră. 
Măria ta,. e ... este tocmai tâlhuul, care v'a furat caii. Eu, 

chiar eu 1-;im prins cu ei. Poftiţi în ;asă, ave[i neV'Oe de odihnă, 
ori vreţi să plecaţi ... Fraţilor, aduceţi caii, caii Măriei sule, 
sfârşi el porunl'itor către ceilalţi. 

,. 

www.minac.ro



61 

_ - Nu! Părinte, tâlharul acela mi-a furat-caii. După obiceiul 
tărei ai drept să· I judeci, eşti mai m uele trebilor moşiei unde 
s'a săvârşit furtul. Judecă-l chiar acum, în faţa mea, aci. 

Si Vodă râse iar, făcând cu ochiul slujitorului care se
b·uc.ur� că ziua aceea 1-.a învrednicit să ·fie fotă la una d.in mul-
tele minuni de dreptate ale lui Vodă•Cuza. · 

Călugărul se codi, d�r slujitorul ti făcu un semn poru.n• 
citor. Neavând încotro, spuse să i se adur� -cele de cuviintă. 
Câţiva călugări veniră cu scaunul, mas:1, ,,ravila _ şi cru:ea, 

· iar altul deslegă · pe 'bătrânul dela stâlp, !1, sfârşit judecătorul.
se aşeză pe scaun, iar în faţa mesei, după drviinţă, stătu Vodă
în picioJre în dreapta, ca jeluitor şi bătrân11l ţăran în stânga
ca făptaş. Şi spuse Vodă ce i s'a întâmplat şi ceri1 să i se
citească ce porunc.eşte pravila pentru aşa faptă.

Călugărul răscoli pravila şi citi dela ,Furăciuni• că cine
.fură cal, să fie 'purtat legat de coada calului prin sat siu târ�
şi să i se dea bice cât va putea răbda.

Auzind bătrânul ţăran şi cunoscând el că S" află faţă cu
Vodă la judecată, învinovăţit că i-a furat caii, dădu· în genunchi

- Mărturisesc în fata Măril!i Tale că nu azi, dar nici
odată nu am fur'at nimic,-iar despre caii Măriei tale ştiu, am
văzut cu ochii mei cum chiar părintele Elisei, care ne judecă,
chiar el i·a luat în goană după malul apei, după ce tot el mă
luase 'iii pe mine cu car, cu boi, cu tot, plt'ntr.:t că n'am legat
gura boilor când am trecut printre mălăişte ! zise, din ce în ce
venindu•şi în fire, bătrânul.

Pe slujitor nu-l mai putu răbda inima. 
- Aşa e, Măria ta, el e tâlharul L-am văzut şi eu când

a luat caii. Cu el să S-;! ',n plheas '!ă s �rls 11l pra vilei ! strigă 
slujitorul apăsat şi. cu îndrăzneală. 

Vodă îşi ascuţi privirile asu pra călu
,,,

ărului. 
- Auzi fiară ? Şi vrei să judeci înaintea cruce!, înaintea

pravilei, inaintea Domnului ţăre-i? Ţi ai citit pedeapsa ! sfârşi 
Vodă cu un glas ce nu mai părea din gură de om, GÎ diutr'o 
gură de sfânt sau de înger. 

Călugărul înmărmuri şi înmărmuri toată călugăriinea strâmă 
Î'l fata lui Vodă. Dc.r pravila e prnvilă, nimeni nu indrăzni 
să se roage de ierlar.'., 

•
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Ca. p.este o jumătate de ceas după a�eea un alaiu ci11dat 
şi sgorr.otos curse prin mijlocul ·satului Nisipenilor,. ve�in cu 
moşia mănăstirească ,Berca: în frunte slujitorul domnesc, căl:.ire 
pe calul său, du�ea pe-alături c,al11l lui Vodă, tar de coad1 
�atului, legat cu o frânghie Iuqgă, mergea smu.:it i-1 toate păr
ţile hotomanul de E-lisei, mai .marele călugărilor moşiei Berca. 
Oamenii din sat şi 'ncerc�u sfârcurile bicelor pe spatele acelui 
călugăr, având fie�are să-şi uşureze inima de răutatea şi 
lăcomia lui. -

Nici Vodă _nu lips-ea dintr'acest alaiu: în urma tuturor 
mernea încet un car .cu boi, în care sfătuiai.! , despre trebile 
pământului, Domnul ,ţărei şi bătrârJul plng1r, prieteni par'că 
de când lumea ! 

STOICESLU ». 

,. 
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DIN TRECUTUL LICEULUI 
,,MIRCEA CEL BĂTRÂN" 

- Cuvântare cu prHejul aniversării de 2:5 ani a iiceu1

Onorat auditoriu, 

Ne-am întrunit laolaltă ca să sărbatorim a 25-a aniver
sare a acestui lice11, ca să venerăm memoria cel.cr ce s'au 
jertfit· pe ogoiul culturii - româneşti şi, aruncând priv.;iri s:ru 
tătoare asupra trecutului, să găsim directivele unei �:·ne con
du:eri in viHor. 

Aniversarea unui sfert de veac de existenţă a acestei 
şcoli trebue să fie o zi de sărbătoare, care să ne înalte cuge
tele spre ţelurllor superioare ale vieţii. Sărbătoare însemnează 
zi •mântuitoare» .. 

ln adevăr. sărbătorirea zilelor- mari, în evolutia unei in
stituţiuni c-a şi în istoria unui popor, trebue să· fie un factor 
de mântuire din rătkirile trecute, pentruca pe căi mai sigure 
să păşim spre idealul ce urmărim. Suspendăm activitatea obiş
nuită, pentru ca liberi de grijile mărunte ale ocupaţiilor zilnice, 
cu spiritul descătuşat din mreaja combinaţiilor efemere, să· a
runc.ăm o privire generală asupra unui pătrar de veac de muncă 
şcolară şi, pe această cale, să"putem ficsa problemele capitale şi 
directiile, în care trebuesc căutate soluţiunile. 

O sărbătoarl! de a1ivers 1re trebue să con::;tit,1e un ad de 
pietate faţă de cei dispăruţi în străduinţa Lr ne�urmată pen-

-- tru progresul acestei instituţiuni, un prinos de recunoştinţ� faţă 
de munca rgduică a tut-uror şi, în al doile� rând, un prilej de 
reflexi_une serioasă şi de exarnen critic. al pr0priei noastre 
activltâti, 
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O scurtă p'rivl1·e. istorică premergăto1re e; 11ecesară Gfm „

naziul ,,Mit cea cel Bătrân'' s'a înfiinţat la 1 Sept. 1896, înlocuind 
şcoala normală, de3f i1 nţată la 1· Iulie acela ş an. *) 

Această ,,şcoală normală de învăţători şi institutori'' se 
înfiinţase cu ţrei ani înainte prin stăruinţa lui Ion Bănescu, care 
în calitate de inspector ş�olar, cunoşt�a starea culturală înn•

poiată a Dobrogei . 
Pentru a remedia acest lucru, era nevoe, mai întâi de toate, 

de un număr însemnat de învăţători. 
Director al şcoalei normale a fo.;t Ion Bănes�u, t recut 

apoi profesor şi mai târziu director la gimnaziu. 
Şcoala normală, menită. să deserv�as�� num3i Dobrogea,

a fost desfiir1ţ5tă Ja 1· Iulie 1896, iar elevi• fură strămutaţi la

şcoala normală din Câmpulung, de unde, după absolvire, au venit 
.. în Dobrogea ca înv�ţători. Gimnaziul s'a des:his cu clasele l-a 

şi a 11„a sub direcţia lui Demetru Rădulescu, profesor de ma

• 

tematici, decedat peste trei ani. Profesorii dela ş�oala norm 1lă 
au trecut Ia gimnaziu, localul rămânânJ acelaş: 

Desfiinţarea ş coalei norm.1le pentru diferite mo l ive, dintre

care cel financiar era mai ales scos în evide1·1ţă, dovedeşte ce
puţin .:,'a făcut în Dobrogea ptntru invătământ, şi cuin ş.:oala 

· a fost totdeauna institutia cea mai repede sacrificată, când erau
in cumpănă necesităti bugetare Dacă nu s'ar fi săvârşit acest . 
pas greşit, dacă această şcoală, concepută de iniţiatori î11tr'un 

• 

. . scop foarte î11alt, ar fi funcţionat fără întrerupere, de ,igur, as
tăzi starea învăţământului primar şi · de�i cultura poporană în 

• 

• 

• 

Dobrogea ar fi fost mai înfloritoare. 
Jn lo:ul şcoalei normale se înfiir1tează gimnaz�ul, deşi într'o 

bună politîeă culturală, cu adevărat înteierătuare de inter�sele 
poporului românesc, ar fi trebuit amâridouă şcoalele să meargă ,· 
alătur], fiecare tinzând, pe alte căi, la acel aş scop suprem. 

In acest pătrar de veac, gimnaziul ,,Mir�ea cel Bâtrâr1'', 
ransformat după 15 ani, in 1911, în liceu, a funcţionat fără 

t _____ _ 
• • 

��) D�tele prlvit(·•are la şcoala normală şi Ia începuturile gin1naziului 
mi-au fost comunicate de D-l N. Constantinescu Pană, ţrofesor la şcoala
norm.a1ă şi apoi Ia gimnciziu, fără întrerupere până astăzl.-Lămuriri cu
priv re la începutul gimnaziului mi-at1 fost date .Şi de d-l advocat. I. N.
BArian, fost elev la Jr1tiinţarea �i�1naţiy 1ui şi din pr,ma Şerie de absolvenţi .

• 

• 
• 

• 
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întrerupere, progr�sând continuu până la izbucnirea războiului 
în 1916.

Timp de doi ani şcolari, dela 1916-1918, durat.a războiului 
şi a ocupaţiunii inamice, ct1rsurile liceului au fost întrerupte. 
Din punc.t de -vedere legal, rnstituţia exista încă; unii profesori 
emu mobilizafi, alţji în pribegie; deasemenea elevii, răspândiţi 
în toate părţile, cei mai mtilţi în Moldova. 

Avem deci o perioadă de progres contiuuu dela 1896-1916;

inr după război, din Decembrie 1918, dela reocuparea Do-_ 
brogei, vine perioada de ref a �ere, in care toate silinţele se de
pun ca să readucă ş:oal::t în s tarea de mai nainte 

La întemeere gimnaziul a fost aşezat în localul din strada 
Justiţiei (act11 almente Mihai Viteazul), colţ cu strada Rahovei 
şi cu str. Luminei [acum general Lahovari/, unde fusese înainte 
ş coola normală. 

l11 anul 1900, gimnaziul s'a mutat în rasele d-lui Magrin 
din str. Lascăr Catargiu, unde înainte de război funcţionase 
primăria. 

Mai târziu primăria a construit localul actual pentru_ două 
şcoli primare, unn d� băeţi şi una de fde. In urmă, consiliul 
comunal dela 15 Mai 1909 n hotărât să vândă ministerului in
strucţiunii clădirea, în care ne aflăm, pe suma de 240627 63 
lei. E 1 a un progres însemnat faţă de starea dinainte, obţinându
se un local nou şi îndestulător pentru nevoile de atunci. 

Şi din toate celelalte puncte de vedere, institL1th noastră 
s'a desvoltat continuu, progresele ei datorin•itt -s� mun :ii ·şi 
devotamentuli.1i tuturor profesorilor, sprijinului şi dragostei cu 
care a fost înconjurată d� cetăţenii acestui ornş. Un factor 
important de progres a fost soli..:itudi.1ea arăhtă. învăţămîn
tului în general şi li ·eului nostru în deosebi de ReJele Carol. 
Ne aducem aminte de acele memorabile zile, când Regele bătrân• 
şi î'nţ(tlept vizita şcoala tJoast ă, stand de vorbă cLt prof<:!sorii 
în privinţa învă\ământului, pnnând chestiuni elevilor, a�::ultâud 
doleanţele noastre în privin!a nevoilor şcoalei. Când a vizitat 
clădirea din strada. Lascăr Catargiu, regele Carol şi-a exprimat 
dorinţi de a se construi un lo::al proprin pentru liceu. lntot
deauna spunea că în Dobrogea, şi în Cons fanţa în special, 
trebuie să ş<! clădească cât mai bune ş.::Jli, mi�iun�a in_văţă-
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mântului românesc fiind aici de o deosebită însemnătate. A
cesta este un ad<:vărat testament lăsat de Regele Carol, pe care 
noi, urmaşii, trebue să ne străduim din toate put�rile să-l 
înf�ptuim. 

Toti profesorii, maestri;, dire =torii şi S�Î!retarii, cari s'au 
perindat în decu'rsul celor 25 ani, au co:it'ribuit în măsuri di
ferite la desvoltarea şi' progresul acestei institutiu 1,i. *) Unii 
dintre ei se mai aîlă în mijlo;ul nostm, alţii s'au strămutat din 
Constanţa în alte oraşe ale ţării; unii au părăsit d't.1pă câtva 
timp ş�oala, distingându-se în Hterafură, ca Ion Adam, alţii des
făşurând în politică· o ndivltate b111efă:2toare, '.'a lon Bănes�u. 

In sfârşit câtiva-printre cari' ş1 aceşt'i doi din urmă-au 
ntrat în lumea veşnică, lăsând' în această ş.;oală '> amintire de 
muncă stăruitoare şi rodn·i•;ă·.-Arhiva liceul'ui s'a distrus în cea 
mai mate parte în timpul răsboiului; Je1ceea, lH t',1 sar�ina 
altora ca, pe temeiul aminti'rilor şi experienţii p·roprii, să ca· 
racterizeze opera şi persona\Hatea celor ce au l'ucrat în această 
şcoală. *) 

Mă voiu mărgini ca� din cerc.t tarea d'atelor ce se mai gă
ses.; în arhivă, să scot în evid-enţă- câ'teva cifr� şi, din compa
rarea lor, să desprin 1 unele fa;:>te gen'era!P, să scot în evidenţă 
problemele ce au preo;upat pe cord·1citorii a;estei iastituţi uni 
şi cum }e-au soluţionat. 

ln timp de 22 ani ş !ofa'ri, pentru cari ave n datl!, au fost 
5281 înscrieri. Au fo3t 4165 promovări, deci un pro�ent de 
79'/0; procentul repetenţilor a fost 13'/u, iar al celor retraşi 
şi eliminaţi 8°/o, 

Popu'laţia şcola'ră până în a·nul 1912 a fost m'ai mult sau 

''') Direc.torii au fost: ·j· De,n. Răd u·escu; Virgil Andronescu; ·j· Ion 
Bănescu; Bogdrn Ionescu, profesor de materna ici. strămutat la 8ucureşti; 
Mihail Dumitrescu, profesor de istorie, m'.ltat 1a Craiova; ·j· Vasile Du• 
mitrescu, profesor de istori�, m 1tat la-laşi căzut ln războiu; Ion fodor, 
Ion Ben toiu, N. Negult>scu, Con tantin Lâzărescu, C-el mai lung directo at, 
de p;!Ste 10 ani, a fost a_l d:lul N. Negulescu. 

''') Printre. profesorii decedaţi a11 mai fost· Orig. M 11inessu, pr•)f, de 
şt. naturale; Eugeoiu Zmeck, prof. de rnuzid; Eugen Ceaur Aslan de 1. 
franceză; Oh. Dan'n, de I. germană; Ion Nefaviceanu de contabilitate; 
D·tru Constantinescu, de cont 1bil,tate, ucis de aeroplan în 1916; O-r Oh. 
Rusovici, de higienă; Coi!stantinescu q� qesemn. ucis într'un act;i1ent d� 
C F, �-
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m�i' puţin st•aţfonară, numă1ul f'otal .rl elevilor osd1ând între 
12oi.:....l80. Dinpotrivă, dln· 19f2 încoace, populaţia şcolară creşte· 
din ce în ce mai' re -pedle. ln 1•91.6, numă-rLtl ele'\'ffor a•proap e„ se 
împălreşte faţă de ce era_ la h-1·:eput: 

l·n primul an du:pa războ i, în· 1918-19'19, populaţia şco·
lară e mai mică decât cea din ajunul războiului; d·in t�Jl6, de
oarece refugiaţii nu- S"a<U întors· în ora•şul şi .. judet'ul Consttanţa
decât- trep-tnt, treptat In cei trei ari-i urmăf-0ri,, populaţh · ş,:6·
lară· a- crescut într'o prog-.resi·e şţ mai nnre; în tot3t in �-

. ceşti 4· ,foi• şcolari· de după răizboiu, n11măruJ1 ·elevilor s'a du 
blat, ajungând la 612 elevi în anul' ct1ren,t. .. 

Astfel ffrnd, în-că din anul· 1r91z s'a pus o problemă grav� 
pentru bunul me-rs a•l1 lfoeului, nesolufiona·tă ni'Ci pâ11! a1s�•ă.zi, 
problema' creşterii contlnui, a·n după1 an, a po·pufaţiei şr:ola•re�
precum se poa·te vt'tlea dii\ nlăfurlt. 

Creşterea populaţiei liceului ln fimp de 22 ani•. şcolari' 
(1898-1921): 
An'r şcolari No. elevi'.'ot Âliii şcofari �o elevilor 

înacrişl: inscrisi: . 
1893-1399 134 1910-1911 171_· 
1899--1900 14,: t9H-f912 178 
1900·-19'11 155 !91>2-1913 213 
1901-1902 117 1913-1914 249·. 
1902-1903 126 1914-1915! 310 
19.l3-19J4 151 1915-1916 371 
19tl4'--19J5 166 1916-1918 Timpul ocuoaţiuni-i 
1905-1906 143 inamice. 
1903-1907 166 1918-1919 312 . 
l9J7�190S 179, 1919-1920 500 
19J8-1909 142 1920-f921 515 
1903-1910 171 1921-1921 - - 612

Ce soluţiuni s'au adoptat pentru a face faţ-ă acestei ne
voi, pentru a da lumină valului tot m:ii puternic de copii c.e 
se avântă spre liceu? Să se înfiinţeze clase nouă I ln afară de 
greutăţi financiare, înmulţire1 numărului claselor presupune un· 
Io :ni suficient şi mărirea numă-rnlui profesori!or. Necesitnte1 
clădirii u:1ui local prupriu, care s\ poată ct1prinde populaţia 
me�eu cres�ândă, s'a impus încă din anul 1913. Creşterea po
pulaţiei şcolar� şi agravarea în viitor a acestei probleme s'a 
prevăzut limpl de şi denl.eea directorul _de�tunci ni liceului, dl-, 
N. Negulescu, a cerut în Mai 1913, printr'o aJrtsă către pri-.
măria oraşului, să�şe dea�loc pentru viitoarea clădire a liceului,
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De atunci până 111 prezent cinci co11silii comunale s'au 
pro nu n t n.t pentru ce d 1 re a teren ti I u i necesar din g r � d i 11 n p u h Ii că 
părăsit ă , a • o ta ş u I ll!i. Nu m li î ! 1 a cest a 1 , 1 9 21 , a , e m t ref ... 11 o tă -
râri în acest ·se11s. Gener a ţii le viitoare .se vor tnira că după 1 O
�ni· nu s'a :n�eput c1ădire.a, dar nici măcar terenul r.ecesa·r nu

ni s'a dat! detinitîv. ;i • ·- . -

·. P·ână la înfăptuirea acestui liceu ·monumental şi spaţios,
trebuia să se găsească o solutie intermedia1ă, transitorie O 
uşurare în această chestiune s·'a adus prin înfiintarea institu
tului partieulir «Profesorii asociaţi"•, care a funcţio11at timp de
4 ani până la izbu-cnirea r�sboit1lt1i. · : 

· O soluţie ce
< 
s �a . pus în _practic� a fost să se 

ma�imum de_ elevi, cari puteau să în ·apă în clase potrivit c 1 

• 

• c·ub ajtiJ lor. Si. astfel, îugr�unând peste puteri munca profeso
ril\lr, am fosi nevoiţi să fa:em clase ct1 populaţ·e medie de 

• • 

72 elevi in cursul inferior. •
• 

• 

O '"lasă ideală din punct de vedere pedagogi� nu  trebue
• 

să treacă de 30 elevi. l_n periQada până în 1913, media a fost
. 

sub 50 elevi de clasă, IJ cu_rsul Inferior, adică sub max:murn 
- . 

admis de regulamentul şcol3r .. Paralel cu creşterea repede a 
_ populaţiei şcolare, a cres"ut şi medi_a p.e clasă dela 54 la 65, , 

. 

pe n t ru a n j t1 n g e I a 7 2: f Ie vi · pe c I as� , în m ed i u , I a cu 1· s 11 l i n f e • 
rior, adică cu 22 elevi peste maxi111um ad,11is de reguiarnent.- .. 
So 1 u _ţi a ace as t â , t r an sit orie·. d e în g r ă mă di re· a e 1 e v j I o r l n acei a ş i 
clasă·, solutie, care se întrebuinţa la toi te lic�ele din ţară ctt ·

. ' 

. suprapopulaţie ş �olară, a trebuit să fie părăsită, sau cel puţin ..
atenuată, ea ducând in mod inutil la istovirta îr1 �eată a pro· 
fesorilor, făra ca masa şcolară să fie in5truită în întregitne î11

. 

mod mulţumitor� · • ; 
..., 

După războit1 n1edia şcolară p� cla·să î11 t·t1rsul ir1ferior 
• 

a scăzut s 11 cc e s i v - t n ace şti · patru a 11 t, d ei a 5 6 I a 5 O e Ie vi , a -
dică· la maximum a•jmis de regulâment. Cum s' d ajuns la acest 

, re�ultat, · dat fiind că pQpulatia a crescut d 11p'l răzb:>iu în mod

• ,  

· -
• 

t 

vertiginos ? 
• 

, •

• •  

- .

• 

• 

Deslegarea prob_leme! s'a găsit în Jege1 comitetelor şco • 
. � � . 

1 a re, . c .1 r. e a p e 1· 1n i s în f fin ţ a ( e a d e c I a q e pa 1· a J e Ie, ex t r a bug e tare .
clas'e susţi11ute în întregime din. taxele e'levilor ldeeB aceasta 

- .

• 

• 
• 

• 

. , 

- • 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 

-

• 
• 

• f • 

• 

• 

• 
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• 

•
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ca părin\ii elevilor, prin taxele ce plătes�, să susţină clasele 
divizio11are, înainte ar fi revoltat taată ,lumea·; arum, după rflz „

· boi, se p1re ceva firesc. ·· • ,. -: . .. .. ·. · . 
S'au înfintat deci clase pc1ralele

r 
extrabugetare, pe lângă 

a cest lf �eu, începând din 1919. A ve1n J ctt1almen te de fapt două 
gimnaz1i: 4 clase gimnaziale bugetare şi 4 clase extrabugetare. 
Mai mult, în ultimii doi a11 i şcolari a funcţio.nat o a treia clasa 
I-a, un nucleu care, cu -tre �erea anilor, va da naştere . unuj
a 1- treilea curs în fe1ior. · . · ..

So Juţi a înfiinţă ril claselor par J le le e tot pro-vi zorie, că�'"!j ·' 
ra implică numero,1se greu��ţi. Deslegarea· definitivă nu s'a 
găsit, e.1 fiind în f 1ncti�.1ne de 10�11 ş; d � person�l didar�tic 
Ne trebue o clădi,e încăpăt··are şi un număr indest•Jlător· de 
profesori_ . . · · - · •

O altă problem�, care s'a pus tut1rror chiar din• primele 
• 

timpuri, a fost aceea â cursului superior. Toţi au cătitat să·dea 
posibilitnte abso·Ivenţilor gimnaziult1i să-şi desăvârş�as.:ă · in-

, . . 

strucţia secundară. lr1 a�es't S.COtl, ·s'a infli11ţ·at :în.:ă din �,-1.900 : 
clasa V -a reală şi modernă cu un total de 26 -e)evi; în anul 
urrT'ător, cursul st1perior s'a desfii11tat, pop·�laţia gimnlziutui 
fiind încă. prea mică ca s1 alimenteze cl�sele SL1perioare. Mo-

• 
V 

tjve de ordin financ, •ar au prect1 m păni t desigur, Desfiin ta rea 
cursului superior a fost corn pensa1ă prin-în fiinţarea Jnstitutului 

• 
• 

particular � Mircea Vodă• al d-lui Virgil A ndronescu,· care timp 
• 

• 

de 6 ani a ţinut lo�ul de curs superior. ·- _ 
· 

Grija de soarta absolvenţilor girnnaziului a făct1t ca pe�te 
trei ani,· în 1903. sâ .se  înfiinţeze pe lângă gimnaziu ·o secţie 
comercial�, care a dăinuit 2 ani, desfiinţându-se tn 1905·· feste

· alţi 2 a11i şcolari, în 1907, se reî.1fiinţează clisa V-a _corner-

• 

• 
• 

cfală şi această sectie durează apoi încă 4 ani_ conse:titîvi.
Pe lângă cursurii teoreti ·e. elevii făceau şi practică corner �iali

· ta casele mari din oraş. Absolvenţii avea drc!pt la termen redus
• 

1n armată; sec,ţiunea a fost folositoare, absolventii ei ocupă
posturi însemnate şi îndeplinesc un rol util in viaţa econom�ică 
a acestui oraş şi ţinut. . . . .. · 

. C tJ to , tă u t i J i ta te a ei, se.: t; a co, ne re i ală s ' a de 3 fii n t a t, d .e 
oare�e puţini absol'venţf de gimnaziu o urmat1; cel m�i· m-u Iţi îşi

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

-

• 

. . -

• 

• 

• • 

.• . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 
. 
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complectau studiile la lioeele din ţară. S'a impus- de.::i din nou 
înfiinţarea- cursului superior· şi astfel, în 1911, se înlocueşte 
secţia comercială cu clasa V-a modernă, rezolvându.-se de data 
aceasta în mod definitiv c h<!stiunea soartei absolvenţilor cur· 
sului inferior. Deatunci, liceul durează fără întrerupere. I 1 1913 
se face- secţie reală; iar în 1914 se fac .simultan nmbelt! secţii, 
reală ş·i modernă, a căror p_opulJţie a crescut an dup� an. După 
ră'zooi în cursul superior, în clasele V-VII avem suprapopu
laţie şcolară. 

Din studiul cHrelor, ce se se, m1i găses;: în arhiva liceului 
se- pot face oarecari ob.;ervări c11 privire la che�ftinea pro
movărUor. Scopul cel mai apropiat al fi,văţămăntu1ui este darea 

1ns-t.rucţiunii; semnul vizibil al atingerii a:estui scop îl formează
procentul promovărilor. 

I 

\ia.riaţiu·nea.· procent.ului promovaţilar, repete"ntilor. 
retraş,ilor şi elirriin�ţilor în timp �e 2t' ani şcofari 

iNi11 ş·cou·1t11 I -
1898-;1899 
1899-1900-
1900-190·1 
1901-1902 
1902'-1903 
1903-1904 
1_904-1905 
1905-1906 
1906-1907 
1907-1908 

· 1908-1909
1909-,-191 O

' 

f91Q-l 911
1911-1912
1912-i913
1913 -1914
1614-1915
1915-1916
1916-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921

Procentul f Procentul 
promovaţilor .r·e�ilor 

., 

68 19 
·n;S 12,5 
8� 9 
75 I 16 
75 18 
76 9 

·' 
72 20 
88 6 
47 16 
�0 24 
73 16 . 
64. 25 
75 16 
69 21. 

82 10 
7S,'5 20,5 
85 12 
75 17 

\ 
Procentul repe-
lenţilor · retraşi-
lor eliminaţilor 

32 
28,5 
17-
�5 
25 
24 
28 
12 
S3 
54 
27 
36 

· 25
31
18
24. '5
15' 

· 25

' . 

Timpul ocup.dţiuniHn�mi. e
83 ' 15 17 

86' 9 14 

85 9 15 

. 

I 

. 
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Din tabfoul ·aliturat -se v�je că pro ·entul ,p-romo• 
vărilor. în decursul a 22 a11l şcolari, a O$Cllat foarte mult. Cel mal

mare procent' d-e promovare a fost tn ·,1905-t:�06, de 88 / .,; 
cel mai mic pro.:ent de promovare a fo.st tri 1908 de 46nf,; 
·iar !n 1907 de 47 / ,. ln aceşţi doi ,ani ş:olari cor rncutivi alt

. • ' 1•- ' .. . 
fost pr'omo-vati mal putin „ de juin'ăt-ate din numărul elevilor
înscrişi,

ln. toţi cei/alţi ani, nici odaţ� ·pro·:ent11I . prornovăr,îlor n:a
fo ,t sub 60 '1/ v• · Constatăm cA după anul cu cel mai m.ue pr�
cent de promov·are, trecem în doi -ani -cons.eC'utivi, 1906-1901
la un exces de severitate în promovarea ie:levilor. După maxi-
mum, cădem' imediat ţa 'minimu�.

Dacă observăm în total mers.Jl acstei linii a ·pro�entului
promovărilor, pe care .mal nimerit am numi-o linia· creşterii in
dulgenţei promovărilor, constatăm că se pot des15lrti urmă
toarele fragmente: 1] Dela 1898 până la 1906, · când · a Ungem
maximum de promovări, vedem că, cu oscilări ·în ptus şi în
minus, în totaliţatea ei. linia se ur�ă •în sus până la maximum
din 1906, dincolo de �are nu se ma.i putea înainta, căci altfel
ar fi ajuns promovările o simplă formă goală. '2) Excesul de
indulgenţă din ţ 906 a provocat o reacţiune ţ_n ce( doi ani ur·
mători, -când s'a ajuns la  minimum de 46 !1/u promovări. �)
3) Din 1909 linia se ri�kă din n_ou în sus şi iarăşi cu iţcele:ţ,şi
zigzaguri _merge tot urcâ!!du-se până la 1915, când atinge un
no.u maximum_ de 86 O/o. 4)., După război, linia indulgenţii a
crescut din nou, ajungând- la maximum de 86 r;J, 

Considerând această linie în într�gime, vedem că ea se 
urcă tot mai. sus, cu alte ou vin te in Ju.lgenta în promovare a 
crescut constant dela întemeerea ·gimnaziului până în prezent. 
Dacă am lua în cercetare linia_ variaţiunii pro-:entufoi repeten
ţilor, tetraşilor şi eliminaţilor, am ajunge la aceiaşi concluzie 
lndulg_enţa sau severitatea promovărilor se datores: la mai mulţi

· 1) Oupă •lămuririle date de unii coltgi, maxjmul din 1996· se dato·
r(:şte lipsei de ,prâfes •1 i ln acel an, ceia ce a determinat promovarea tut_u·
ri:>r corigentilur !•1 Se1,t. 1906 Minimul din 19J7 şi 1901 S! d_ator:şt: dis·
poziţiei reglementare ca elevii cu media -4 pe bimestrul -�1t11n ,Şa r,amân� 
cor'genţi la 111ateri I respectivă, nr/care ar fi .fpst mediile i,e celelalte tre, 
bimes1re· Consecinţa. a fost fm,1lţlrea co1i2;e,1ţilor şi deci ş1 a repetenţilor. 
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factor.i.: caracterului -şi pregătirii profesorilor, spiritului regula-
• 

. 1nentelor ş�ol3re, împrejurărilor soc ale, ·politice etc. Pregătire.a
• 

peda_gogică tot mai bună n profes0rilor , face. ca şi. elementele · 
r�1e·, mai slabe a le. claselor _să ff e în sta re să asimileze �un mi-

• 

nimum, de cunoşt•inte, necesar penfr.u promovare. Astăzi nu se 
mai înfrebuîn.tează de nimeni metµda .• d'aici pân'aici ", care. des
c-uraja pe elevi; înde_părta pe cei mai multi de .ş �oa\ă şi făcea
sA nu poată p.romova dec�t ele•vii prea inteligenţi, sau cei car t

• 

· a v ea u m ed, ta tor i a ca să . . · . . , . . . ,_ . 
... • .. 

.. # 

. . Al ·doilea factor a1 creşt�rii ·ind.ulgentii este o prefacere în 
moravuri. Dacă impresia � ju-stă, :Se poate constata. că între 
pA rinti şi copii, între profesori şi e�evi, nu mai domn�sc -acele
taportur-i re .. i din trecut; în lo.c de teamă, din partea copiilor 
ave1n încredere, iµbire, c:ire însă de n1ulte ori degenerează în 
emancipare� prea timpurie a copii�or. Trebue să ne. ferim de 
ex<. esul contrar, când copif -nu· mni respectă pe pări11ţi şi 

• • 

ed•ucatori. In timpul războiuJui şi după· rilzboiu şi alţi factori

• 

au. contijbuit la acel�ş progres al indulgenţei profesorilor; să• -. 
. . . ... 

răcia, alimentarea insuficientă, lipsa de cărţi didactice. lipsa de
profesori etc., foţi aceşti factori au contribuit IA ridic1rea pro-
centului. promovărîlJr până la un maximum, dincolJ de care nu

• 

mai putem înai.nta. Ultimele dîspoziţiu.ni privitoare Ia promovări,
d ate spre experimentare, at1 conţribuit la acela ş rezultat . 
.Extinderea teritorială şi nevoia tot mai mare de personal şi-au 
avut repet cu si u 11 ea în dis p o zi t ii f e recente, .care au căzut ca o mană 
cerească pen1ru elevii cei slabi, urcând procentul promov�rllor. 

E datoria profesorilor coiiştfincioşi să împ_a�e necesităţile
politice, nationale' şi sociale ale statului românesc cu caracte-
rul unei instruct,i serioase şi solide. · · 

• • 

• • 

• 

• 
· Onl>rat auditor,

I 

•• 
I 

. 
\ • 

• 
' 

• 

' 

• 

• 

• 

• • 

• 

Din scrutarea datelor trecutului am văzut care au fost 
ptobleţnele principale, care au preocupat pe înaintaşii .noştri 
şi. c�m'- le-a� rez,olvat. Fiecare epocă. îşi are problemele ei şi 
fiecare problemA,. fiece sarcină trebue pttrtatâ Ia timpul său. . 

-· Daca ·tn perspe�ffva desvoltă·rii celor 25 ani ne îndrept�n1 pri
. v 1 r i J e spre vii t 1J r u l . i n st, tu t i t! i 11 va st re, va t re b u i să r f cu no a ş te 1n

0 M 

• 

, 

• 
. -

• 

• 

• • 

www.minac.ro



79 

că actualmente problemele ta.pttale, ce st impun liceului.nostru 
sunt următoarele: 

1) Ridicarea unui l0ca 1 impunător, înzestrat cu tot mobi
lierul şi aptratu\ ştiinţific ·şi pedagogie ţentrn o populaţie şco
lară de cel puţin 1000 elevi.

2] Mai multă fixitate în ceeace -priV{:SC dispozitlilt regu
lamentare, care au fluctuat ·toa1te mult în ultimii t.O arii. Starea 
aceasta este dăunătoare, căci de imp,eciziunile, de -starea hao
tică, de contradictiile regulamentare profită elevii cei răi, 

Lo:al şcolar impunător, material didactic bogat şi cât mai 
variat, laboratorii şi muzee, regulamente ş=olue cât mai per
fecte, programe analitice cât mai bine adaptate nevoilor, sunt 
factoti de ordin extern, caii condiţionează bunul mers al în
văţământului. =lnsă foc.forul infern, resortul intim al mersului 
progresiv al învăţământului, este profesorul. ln condiţii chiar 
ele, profesorul adevărat, ·conşfient şi ·pregătit, creează 
continuu valori morale, necesare poporului nostru. Aici dăm 
de rroblcma cea mai grea: criza dn profesoti. Din datele pu
tine, ce se mai păstrează în arhiva liceulni,. se vede· că şi !n 
trecut a fost lipsă de profesori; -se constată o continuă fluc-
tuat!e, lipsă de fixitate în corpul did:icti.:.

- ·

Clădirea noului local· a\ lic e1:1lui, o mai mare stabilitate în 
regulamentele şi legile ş ·o lare ş i  o p olitică. şcolară, care să 
contribue la înlăturarea crizei de profesori, acestea sunt pro -
blemele de căpetenie ale momentului de faţă. 

Educarea maselor ş-:olare e o problemă extrem de com
plicată. Din examln1rea datelor de mai sns, luate din trecutul 
liceului, am căutat să st abilim câte va îndrumări µentru acti
vitatea viitoare. Cifrele înşir a te ne vorbesc poruncitor; numele 
semănătorilor hc1rnici timp de un sfert de veac pe ogorul în
văţământului secundar ne impun '.îndatoriri foarte mari faţă de 
viitor. 

* ·*

Liceul ace�ta poartă numd� s�ump al lui „M'rcea cel 
Bătrân", care, pe lângă Muntenia cu posesiunile d ! peste munţi, 
era „stăpân de �mândouă părtile d<! pe,te toală Dunărea până 
1a Mar�a cea mare şi cetătii_ Durostq�ului stă;)ânitor". ln di· 
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-,plo-mele latine,tl ppartă dtlul: «Terr 1rum '0.>-b.rodi.:li -despl)tus 
et Trist'rii &Hninus". Mircea eel Bătrân era $0COtit până mai 
_!:l_e-u,n-bi ,câ cel ,djntâi stăpâpltpr rpmâ9e$�,al DobrQgei, pe care 
,a· ru�erit-o din m�tJ.a tarului )>tilga-r. In realitate, el n'a f,ăcut 
de'cât a' re.stabilit s'tăpânirea noasf.t;ă, căc·i înc.ă d in secolul. al

XHea . se constată vo.evozi -români la Silistra, la Măcin, la 
t:sacqea(U:n TatuJ, Sesia�. �ace.a .şi altli,;aminti:tl de s:rtitoarea 
biz,antipă. Ana Comnena. 

· -�'Ureea ,oei :I3ăt1'.ân � �est.au-rat stjipânke:a -românească an
t.erlpară, mult mai V:eche. 

iJbiţi Şcolan, 

V'.a.ducţti .a1ninte d, acum patru ani,_ Dobrogea era vre
r:nefoic smulsă din _trupul Ţă-rii Româneşti. M1re p,rt-e q.in noi, 
t>' �pfesori •şi e.kvi, am c·oJtinuat l�.?1.tiile pe _pământul liber a 
1\161.povei, jin:ând fără într-er.-,4p,ere McUa luminătoare a liceului 
(,Mircea cel �Bă1rân" pfin i;h"lirle mănăstirii.or, la umbra copJ
cjlor, J�pu:şi bombardamentul d.uşman. Mulţumită spiritului �e 
jertfă al pop0rufui rom'ânesc, Dobrogea s;umpă, Constanţ1 re 1 
dorită _de· toţi, au fost rec�ş!ig.ate. Multt din elevii şi absolvenţii 
arestui liceu, în calitate· ·de cer.:etaşi, soldaţi şi ofiteri, şi-au 
văţsat sângele, c.a .să ajui:J,ge..ni la al'e.st fericit rezultat. 

Toti-aceşti vrednici fii ai liceuiui şi-au îndeplinit eroi ·a 
şi sublima lor jertfă pentru r:e�âşti-garea moştenirii lui Mjr�ea 
cel· Băltân. ... 

/ubiţ i şcolari, 

Voi; gen�rc1ţia de 'ncum, să fiti ·!1 înălţimea acestor vred
•nici dis cip :oii ai liceu lui. 

Lozinca vremii act.uaJ,e este 
1
mun�a : munca în :ordată şi 

metodic�. Dacă vom facevdî,,n voi muncitori neînduplecaţi, da�ă 
vom ff sădit în voi această âeprindere rriorâlă de cel mairhare 
preţ, rolul nostru va fi îndeplinit, conştiinţa va fi împăcată. 

Luând de exemplu pe,-tnaintaşii voştri, urmând sfaturîle. 
,pune ce vi se 1da,u, veti ,de�eni c�t�ţeni foloşitgri ţării noastre 
şi v.eti ,p,ă�i renl.\me.le liceult.ii „ Mi, s�a cel Bătrân''. 

. 
G. CORIOLAN

'Directorul fiCeLilui 
. ,,Mircea cel Bătr�n"· 
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A1'1IN flRI DUIOASE 

Mă intrebati : de ce mi�e inima asa de duioasă ? 
de ce tresar câ'nct văd o mişcare pornită din sinceri
ta te? de ce mi-e teamă de lume, de fast şi parăzi? 

De ce îmi plac copii, iarba, nourii şi stelele 7 
De ce ? 
Cu sfiala se întoarce privirea mea spre trecutul 

depărtat. 
Acolo! da, în lumina dulce a celri dintă_i copilătii 

îşi. găseşte isvorul sufletul meu de astăzi. 
Limpede ca roua dimineţei, oglindă a cerului se

nin, oglindă spre care se aple_că şi se oglin_desc 
ghiocei albi şi gingaşe viorele, era isvorul vieţii ri1ele. 

O! clopoţei de argint, cum v'aţi dus cu sunetul 
vostru în neant ! 

O! fâlfâit de aripi ale zilelor ca nişt� heruvimi ! 
Unde eşti tu� cu mâna ta mică şi albă ca un 

cr-in,. ce-mi. mângâia fruntea cu atâta blândeţe şi 
ochii tăi albaştri, în al căror cer îmi afundam de a
tâtea ori prtvirea şi cuvântul .tău, cure m'a învfltţat 
şi pe mine vraja cuvintelor şi minuni_le care nasc_ din 
împleti, ea lor! 

Cea dintăi minune a acestora. 
O-! abia mi-aduc aminte. · 

._ .. . 

6 
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Sun a ţi, s tt naţi, c I op o ţ ci de ar gi 11 t, s tt naţi, pe dr u - . 
mu·l depărtat! 

Par'că luc1·ează în dreptul ferestrei, M'apropii 
de ea şi mă reazin1 de genunchii ei. 

Ea ştie ce v1·eat1. Se uită în ochii mei şi începe : 
I 11 fund, p e ce 1· a 1 bas t r Lt, î 11 za 1� e a depărta tă, 
La răsărit, sub soare, t111 negru punct s'arată : 
E cocostâr·cul tai11ic, î11 lt1me călător . 
A I primă vere i d ul ce i u bit pre v e s t i t ,) r. 
El vi11e, se î11a Iţă, ît1 ce1·c tir i I ine s boar ă
Şi repede ca gândt1l Ia ct1ibu-i se coboară. 

Mi se deschic.ieau ocl1ii, vedeam î11tocmai ca pri
mul om sple11d0rile lun1ii 7 veaean1 pe cel d,ntai sol 
al primăverei , Fe11inci di11 răsărit. 

E un punct, apa1·e·, creşte, ît1 cer.euri li11e sboa1ră. 
E e l, e 1, v e s t i to 1· Lt 1 p 1· im ă v e re i şi al f e r ici r e i ! 
- · Câte nu-mi adttcea t11ie venirea primă verei:!

Zăpada se topeşte pe streşini şi pe dealuri; iar 
pe dinaintea porţii apa liniştită a şa11ţului creşte 
şi vine r c pe de , re pe de , ca t111 p â 1� ă u, vi 11 e c â n t â n d .

Cinteza începe, din zorii zilei, să cânte, în cire-
şul din curte. Ce spera11ţe deşteaptă cântecul ei ! 

M u g 1 • r ii rn i j e s c pe ramuri. I n g r ă d iniţa c u I i J ie ci i
des b r ă ca ţi, m e J ci i î 11 cep să p Ie ce, încet cu casele · î 11

• spinare. 
Pri·ntre frunzei� veştede, de anul trecut, zeci de 

g hi orei au ţâşnit pa1·'ca î11 tr 'o si11gur ă 110a pte d i11 
p ă m â n tul u m ed , iar c I op o ţ ei i 1 o 1· al bi st a Lt a t â 1· 11 aţi 
c � boabe Ie de s p u mă î 11 v â 1· ful ·tu Ir i 11 i ţ e I or frag, e d e. 

Pârae se adună în toate părţ1le. Dealttrile 
1nai sunt doar ici-colo, î11 umbră, pă-tate de albul ză-

• • pez11. 
• Şi adierea, ce bate şi vine cu pâraele, în1i aprinde

obraji j şi ma'nfioa1·ă. 
I a tă s i ce a d i 11 tăi r â 11 d un i l ă c Lt n1 s t r ă bate a e r t1 I 

' 

Ii m pe de. C tt m bate i 11 i n1 a n1 e a şi c â t s u 11 t d e ferici t ! 
D ar în g 1· ă d i n ă . . . I ar ba � în co I ţi t, sa I c ia a 1· e

frunze fine de matase şi mue-uri ca nişte pisicuţe . 

• 

• 

•
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Ce mai smicele, ce coaje plăpândă sub care circulă 
mâzga şi cc bună e pentru tilinci ! 

. Unde eşti tu, suflet credincios al curţii, care mă 
duee.ai de mână spre fundul grădinei, 1a salcia scor
buroasa. - locaş de zână - priveai la t"!îlădi ţele fra
gede; ce se înălţau deasupra, alegeai din ochi pe cea 
mai netedă şi· dreapcă, scoteai briceagul le gat cu 
lanţ de chimir, o tăiai, o crestai, o băteai cu prăse
lele, trăgeai apoi lemnul alb şi umed din coaja ca 
o teavă si-mi întindeai tilinca!

' -- Ţine-o aşa şi cântă I"
U ! minune. Ce sunet dulce! Ce glas al primă

verei ! Ce refren de cântec ceresc ! Cum răsună gră
dina ! Cum răspundeau ramurile, zidul şi colina! 

Sunaţi, sun?.ţi, clopoţei de argint, s�rnaţi, pe d1 u
mul depărtat! 

Fereastra e deschisă şi în casă a na vălit aerul, 
încărcat de mireazma pământului umed, trezit la 
viată. 

' Creanga de 11:ăr din faţa ferestrii stă cu mugurii 
plesniţi, cari îşi desfac aripioarele strânse. 
. Deodată se aude un fâlfâit, un sgomot �i gradi- · 

na răsună de cântec. 
Aerul se· umpie de farmec. 
Tresar si ascult ... 

Mama, auzi? 
-- E cucul, dragul mamei, a sosit şi el ! 
-- Cucul? 
-- Da ! I-auzi, cum ·îşi spune singur numele ! 
-- Ce frumos e si cum răsună grădina ! 
Cobor. scara, strabat în grădină. şi t iptil-t,ptil, 

călcând încet pe frunzele umede, silindu-mă să nu 
fac sgomot, mă îndrept spre locul de unde vine cân
tecul. 

O miscare, un fâlfâit se aude şi totul reintra 
• 

în tăcere. 
Dar nu trece mult si din vârful dealului se aude 

' 

din nou acelaşi, cântec, mai depărt3t şi .mai dulce. 
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O icu pe poteca, ce duce printre mesteacănii ti
neri, spre vârf ul dealului. Cântecul se aude din ce 
în ce mai sonor. 

Iată-l cum cântă în vârful unui paltin înalt,. cum 
întinde gâtul şi îşi desface aripele de câte ori llă dru-
mul sunetului din gâtlej. 

El cântă ... şi ascultă, cântă . şi ascultă. Dar 
abia isprăveşte de spus... şi altul îi răspund�; abia 
isprăveşte. . . şi. altul îi ia cuvântu!. O! dar acest 
a1t,.il răspunde aşa de blând şi aşa de duios, par'că 
n'ar fi ca el, par'ca vine din sântul văii, parcă e în
suşi sufletul văii, care răspunde I şi îi ia cuvântul. 

Mă apropii, d-ar de odată tace, îşi întinde aripele 
şi pleacă departe, spre o cetin.ă înflorită din capătul 
dealului. 

Sunaţi, clopoţei de argint, sunaţi pe drumul de
părtat. 

In spatale dealului se lasă valea. Cât e de tă
c ută. 

Mii de viorele smăltează covorul de frunze veş
tede, ce acopere coasta. 

M'aplec şi culeg. 
Mi s'a părut, sau am auzit ceva? Mă îndrept şi 

priv(;SC în toate părţile. Nimic nu clinteşte în albia 
văii.. O pădure tânără şi deasă, de pe coasta din 
faţă, a eşit par'că din pământ şi stă încremenită. 

larăsi. .. Aud!... Pare un stol de voci rătacite. 
- - Cine-i acolo? strig.
-- Cine-i acolo? mi se răspunde.
Cine poate să fie? Nimeni, nicaeri.

Ascultă ! 
Ascultă! mi se răsp:mde. 

-- Ci3e esti tu? 
-- Cine esti tu ? 

' 
. 

Glasul lui e mai limpede de-cât al meu şi mai 
sonor. Pare a fi vocea unui copil năzdrăvan, cr1re stă 
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ascuns în pădure Dar, ce are el cu mine de-mi în
toarce cuvintele ? 

O ! nu, el nu vrea să mă necăjească. El 
pare pus acolo de Dumnezeu însuşi ca să repete, fără 
să-şi dea socoteală, vocea mea! 

Sunaţi, sunaţi, clopoţei de argint, sunaţi ! 

Dr: GEORGE ULIERU 
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VRAJE 

Se 'ntunecă lumind zilei ... 
In crâng prind umbre să ie 'm;ire 
Si 'n fund de zări răsare luna 
Vrăjind senina nesfârşire. 

In · tăinuitul sân de frunze, 
Pribeagă 'n veci de veci, o boare 
Tot mai încet, încet adie 

· · 

iJe doruri vechi răscolitoare. 

Si cum pe toate din natură 
Coboară-apoi odihna sfântă, 
Eu nu mai ştiu: privighetoarea 
Sau sufletul în mine cântă?! 

V. LAINICEANU

. I 
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PRIVIND DIN PRAG 

Privind din prag cum noaptea vălul 
Si l-a lntins din zare 'n zare, 
Cu taina lui încet mă Jură 
Un cântec plin de 'ndurerare. 

Si cum !-ascult, eu simt deodată 
lntreaga lui melancolie : 
O, cântec drag, pe-aripa serii 
Ce suflet te-a trimis solie? 

V. LAINICEANU

AMIAZĂ 
Gustav Falke 

Jn soare ţărmul scoate aburi,-
Trudită marea doarme-uşor. 
Şi peste ţărm şi peste dune 
Pescari tăcuţi plutesc în sbor. 
-Odată doar, un glas, un strigăt ...
'trudită marea doarme-uşor
Şi peste ţărm şi peste dune
Tăcuţi, vescarii trec în sbor.

Trad de P. P. Stănescu 
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LA ĂRMUL MĂRII 
• 

• 

• Acolo a·11z stat 

·şi am plâns
• 

• 

Et·am sătu", cte�gL1stat, 1nă părăsise şi ea, cu1n mă pără-
sise totul în ju�·:.1-1ni, unde nu credeam să mai văd decât pri
viri aspre şi îni111i tăcu te, după cum în u11ele locu1·i stâncoase 
nu se văd decât plante cu flori şi frunze tari şi fară culoare. 

Avusesem nopţi nedormite, eram istovit şi ca î11totdeauna 
câ11d s'abătea pes!e inima mea 11ourul î11tune�at,' am· pornic cu 
pas greu şi cu „amărăciune adâncă spre mare. 

De trei zile Pluton, de mânie şi ca să-şi regAsiască co
roana, de atâta ti1n p pierdută, a deslănţL1it vântll rite, care att 
răscolit încă odată l111rea până'n adân:uri şi acum, după atâta 

· truda, zadarnică şi de data asta, ele s'au rettas în li11işte, pe
t�rm, prin golfuri şi în u,nbre de stâ11ci.

• 

Se agită inc�, într'o frământare fără astâmpăr, _111i:irea răs-
colită. · 

Mii de alg�, roşii şi verzi, de3rădăcinate din fundul mării 
au eşit la iveală şi. se leagănă la suprafaţa apei negre, ca bu
ruenile de leac în căldarea unui vraci, 

Un miros pătrunzător şi g1·eu, de 110.moJ, peşte şi raci_fierti, 
îmbată atmosf: 1·a şi-mi umple nări le şi gura, să rându mi buzele . 

M'aşez pe margi11ea d·gului şi sorb cu ne'iaţiu, până'n 
fundul pl�mâriilur, mireasma ce ·mi dă putere. 

Valurile ce isbesc djgul se prefac în spum�, spărg-ându-se 
în miliarde de stropi, care se inal tă p â 1 ă 1 a mi 11 e şi cad apoi 
tn ploae finii pe lespedea dela piciorul diguluj, 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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Lrnţurile care mă leagă şi mă strâng, ţinâud în robie 
viata mea de atâtea zile, simt că mă Iasă, că mă slăbesc ş·i;mi 
redau libertatea. 

/\\ă las pe spate, pe piatra digului şf mă reazăm în coate. 
In depărtare ·un fum negru pătează· zarea şi aripi- albe 

se sbat pe întinsul c;e se frămânU, · ca nişte gânduri candide 
pe o mare de patimi. 

Toţi au fugit de lângă mine. Câinele meu m'a părăsit şi 

el. L-a luat ea în urmă. ,,E câinele meu I" par'că aud. li trase 
după ea ... şi uşa se inchise. 

Ce mi pasă I lnaintea mea s� întinde· marea nemăsurată. 
Şi dacă aşa a· trebuit', fie I El dacă aş fi de stâncă I Şi ce sânt 
mai mult de cât o frunză bătută de vânt 1 · 

Şi gândurile încep din nou să mă strângă. Ai mei cari 
mai sunt, m'au uitat şi ei. Sânt departe cu necazurile şi iluziile 
lor. Eu cel dintâi m'am depărtat de ei şi tot eu i-am uitat cel 
dintâi. 

De mult. când m'am despărţit, mama cu lacrimi în obraji, 
mi-a spus dureros':

- Câmpul aşteapfă semănătura de toamnă şi tu pleci?
Ne părăseşli ? 

Ştii că fratele tău e mic şi fără putere. Tăceam, dar o 
priveam în ·oe.hi şi numai sufletul meu îi răspundea: 

- Şi unde crezi că mă duc decât tot· ca să semăn, dragă
mamă? Şi ce superbi semănători sunt acolo! Şi ce mărete ges
turi au dl 

1ml umpleam cufărul cu că, tile mele dragi. Toate in casă 
mă priveau încremeiiite. Caii înhămaţi m'aşteptau Ia uşe. 

- Dumnezeu să te aibă în sfânta lui pază! Dar mai bine
era să fi 'rămas cu noi. 

Mă depărtam de căsuta copilăriei mele înconjurată de 
meri bogaţi, mă depărtam de scumpele mele dealuri şi de pâ- · 
râi_aşul guraliv şi mă afund::im în lume. 

In urma mea se dephta şi se micşora totul, ca printr'un 
ochiân întors, apoi se perdea ca intr'o ce:iţă deasă şi se �tergeL 

O lume ma'e şi largă mi se deschidea înainte. 
Priv/ri dulci şi surâzătoare mă întâmpinau; braţe d�schise 

mă primeau. 

www.minac.ro



c Vin la noi, copil zglobht şi curat-attzearn. Stai o clip�. 
Străluchea ochilor tăi cari privesc drept ne p14ce şi ne înse
ninează». 

Si inima mea sălta de bucurie, iar sufletul meu se înAJţa 
Şi de ce, voi, brate, care mai întâi v'aţi deschis, aţi de

venit apoi pumni ameninţători şi voi, priviri dulci, v•�ti schim
bat în priviri aspre şi v'ati întors cu totul dela mine ? 

MultA vreme n'am putut pricepe, până când un duşman 
mi-a spus-o:

- Tu ne priveşti drept în faţă şi de aceia te urâm!
Si când floarea- adevărului, cea mai nobilă dintre flori.

am căutat ca s'o să<lesc în lume, ca omagiu pentru viata ce 
mi s'a dat, de ce m'<!u osândit şi m'au isgonit ·şi de ce mi•au 
întins o pâine aşa de amară? 

O! acel necunoscut, cu chipul trist şi palid, mi-a spus-o 
la umbra unui zid : 

„Floarea aceasta nu e pământească, iar cel ee o sădeşte 
pe părnât.t trebl)e s'o ude cu lacrimile lui".

Şi când femeia aceea înaltă şi cu ochii vineţi m'a întâm
pinat la răspântia drumului, în cea mai zbuciumată dintre zile 
şi mi-a întins o mască, "spre a fi fericit" cum spunea ea-, 
iar eu am resphJs-o cu dispreţ fiindcă purtam chipul acela pe 
care mi-l hărăzise Dumnezeu, de ce de atunci, la fiecare pas, 
în calea mea, nu m 'au întâmpinat decât glasuri dispreţuitoare ?

Iar tu, care ai primit dela mine floarea inimei mele, ca 
cel mai sfânt omagiu pe care ti l-am putut da. tu, care ai 
primit tot: viaţa mea robită ţie ... de ce mi-ai întins o băutură 
aşa de amară? 

Gemi, inima mea, gemi însângerată! 
Singură tu mă primeşti, şi-mi dai putere, mare neţărmurită I 
Dar astăzi, tu eşti tot aşa de neagră ca şi inima mea. 
Nebunin unui stăpânitor, care şi-a pierdut de atâta timp 

coroana, ţi-a turburat înc'odată liniştea imp:!riului tău de ape. 
Ce spun mllle de voci de pe întinsul tău neţărmurit? Ce 

spun valurile sdroblte de dlf, care se înalţă până la mine în 
stropi nenumăraţi ? 

Ele strigă, ele gem. 
Jar pescarii de ce aleargă speriaţi şi  ţipă şî cheamă ? 
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Totul e frământare. Totul e lupt�. 
Un sunet de clopot trist şi sbuciumat ca o inimă ome

nească îngrijorată vine pe ape şi•mi loveşte, din timp în 
tlmp, auzul. 

E sunetul vestitor al clopotului dela geamandură. 
Si tu te sbuciumf şi tu vorbeşti! 
O ! de·âş putea fi ca tine= sbucium şi semnal pQ mare.a 

frământată a vletli ! 

G. ULl,IRV
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AVOCAŢII 

lncepuse războiul cu toate nenorocirile lui. Bu
că ţi de pământ, înroşite de sângele celor cari au 
căzut, au fost rând pe rând cotropite. Şi convoaie 
triste şi nemărginite de băjenari au umplut pământul 
cel liber al Moldovei. Căruţele uşoare şi răsunătoare, 
parc'ar fi fost de aramă, erau trase de umbre de cai. 
Na.tura duşmană, cu toamna.ei ploioasă, cu vântul în
gheţat şi noroiul drumurilor adânc desfundate, le 
măria durerea. 

Pe la sfârşitul lui Noembrie, în oraşul Tecuci se 
oprise un lung şir de refugiaţi dobrogeni. Cerşiră pe 
la casele din marginea oraşului locuri de adăpost. J:'or
ţile se desc.hiseră în faţa lor şi fiecare s'aciuă cum 
putu. A doua zi plecară mai departe, dar unul se 
despărţi de tovarăşi şi, disperat de greutatea drumului 
şi chinuit de foame, ră'Jlase acolo Se ocupă cu me
seria de cărăuş, ba făcea şi negustorie: cumpăra 
alimente de prin sate şi le vindea Ia oraş. Negustoria 
îl punea la adăpost de grija pâinei, dar deşteptă duş
mănia unui negustor ovrei de pe aceiaşi stradă. 

,,Strul !.. Nu mai putem trăi cu aegustorul de 
peste drum!.. Auzi, când eu nu vindeam păpuşoiul de 
cât cu patru lei chila, el îl vinde numai cu unu !..." 

Ovreiul gândi câtva timp. Apoi îşi linişti nevasta. 
--,, Las' Adeluţă ! .. Am să-l isgone8c eu! Dacă 
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nu, să n'am eu parte de numele meu de Strul Aizic 
Mendelovici !.." 
, lncepu să-l pândească. Odată-1 văzu întinzând 

la soare bucăţi de carne sărată. I se 'nfăţişă numai 
decât şi-l rugă cu glas milog: 

--,,Aşa să ai bine, bade, dacă nu te-ai îndura 
să-mi dai şi mie vre-o două, trei, patru, cinci 
chile!" Şi pentru că românul îl privi neîncrezător 
ştiind că ovreii nu cumpără de cât carne cuşer, adăugă: 
,,Plătesc cât mi-a.i cere, numai să-mi dai I.." 

Ii dădu două bucăţi şi-i ceru zece lei. Cumpără
torul plăti numai decât, dar după o jumătate de ceas 
se întorcea cu un comisar. 

~-,, Iaca, dumnealui este acela care m'a jăfuit ! 
Aşa pungaşi tre buesc izgoniţi de-aici !" 

Comisarul îi puse câteva 'ntrebări, luă însemnare 
despre numele lui şi plecă. 

Ovreiul se 'ntoarse bucuros acasă. 
-

!
, Adeluţă !.. O să scăpăm... ştii, de golanul 

ăla ... " şi spuse povestea. Iar nevasta, înaltă·şi grasă, 
cu părul şi faţa roşie, s'aprinse şi mai mult de bucurie. 

-,, Ei, doar eşti Strnl Aizic Mendelovici !'' 
* * 

* 

O săptămână în urmă Radu .Bucium era „trimi.s 
în faţa Comisiunei pentru înfrânarea speculei şi bietul 
om, care nu umblase nici odată 'n viata lui prin ju
decăti si căruia i · se 'ncretia carnea numai la auzul 
cuvântui'ui de tribunal, urcă fricos treptele de mar
mura ale clădirii mohorâte. 

Aerul închis, mirosind a casă nelocuită şi murdară 
s'amesteca Ia olaltă cu fumul de ·tutun şi prafu_! hâr
tiilor, care pretutindeni se răsfăţau, îl i'3bi în faţă aşa 
de µuternic, încât înle•nni lânga uşa. Funcţionari cu 
capul gol şi cu tocurile 'încă umede de cerneală după 
urechi. treceau mândri pe lângă el. Când şi când o 
uşă din dreptul lui se deschidea, un s�rvitor scotea 
capul în sală şi striga cu glas piţigăiat şi neînţeles 

www.minac.ro



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

94 
• 

• 

pe î r1�1 prici 11 a ţi . I ar pri 11 uşa, în t re des c h 1 să o c I ip ă , B u ... 
cium zări masa înaltă, feţele încrttntate ale judecă
tori 1 or , d e a b e a rid î �aţi de - as u p 1" a u 11 e i cruci n c g re . . 
Faţa îi e r a g a I b e 11 ă , ca ci u p ă friguri, pic i o are I e -i · t ,. e -
1:n ura u , ia 1· so I id a pod e a. d e t · !TI e 11 t se c I a t i 11 a s u b e 1.

. l 

Din când î 11 când câte u îl are s ta t t re ce a pri 11 sa I ă . 
� __,_ , , I a a ş a oi u ie şi , i e Li · de aci ! ' ' Şi pa 14 că -ş i v e d e a

11e vas ta şi copii ţinându-se d tJ pă el şi i1111p]â11d J.u mea 
cu v� ete. Şi lact�imi al u 11e cară în lung ul o br aj1J or gal be ţ1i .•.

,,Ei, moşule, ai vr'u11 proces?'·' îl î11trebă 1111 ·

boer înalt. 
Bucium privi către geanta roşie de sub braţ şi 

bănui că-i avocat. 
, , O a , co a '1 e ! M' a da t în j Ltd e cată pe n tr u c' c1 n1

v â t1 du t 11 i s te car n e c u c n ei 1 e i c 11 i J a l." 
' 

. .  

-- , , Co 11 t 1· ave 11 ţie I a I e g e a s pe cu Ie i ! 111 o 1� 111 ă � avo -
catttl. Greu luc1·u e, dar., te scap eu daca dai ci11ci 
su te de lei ! ,. '' 

• 

Tăranul se· văită : 
' . 

-- ,,N'am coane, n'an1 de cât o suta ci11ci zeci!•' 
· -- ,,Scoate cinci sute în capăt! Altfel fac: doi ani

de puşcarie !'' Şi porni; 
Bucium s� luă după el: 
_.:. ,,Atâta am la viaţa rr1ea ! Da11 bucuros, 11umai

să scap de bocluc !'' 
-- , , Iţi la s cu pa t1· u sute ! A I tf e I 11 tt se poate !

Si nepăsător dispăru îndărătul unei uşi.' 
Şi un a I t domn t 1· e cu pe 1 â 11 g a el şi, di 11 t 1 e cere 

îi arunca o întrebare, parcă 1-lr mai fi cu11oscut. 
-- ,,tar ai dat peste bocluc,· moşt1le /'' 
1
"' 
ă 1♦ anul se ţinu după e I. � 

-- , , Coane ! , , U i te m' au dat î 11 jud e cată pentru •.. ''
şi începu povestea de la capăt. 

-·- , , () a t r u s u te de Ie i , . . ş i te scap ... ş t ii cum ? • ,
cât ai. bate din palme. 

Bucium îi povesti î_n ce jalnică stare se găseşte, 
-- ,,Numai o sută cinci zeci de ]ei mai am! li dau 

şi pe acei·a, numai să scap de. bo�luc !'' 
' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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-- ,,Pentru dumneata las cu trei sute ! Altfel o 
să faci doi ani de puşcarie ! 

Avocatul cel dintăi auzi tocmeala şi păru furiosi 
.--- ,.Domnule Popescu !... Dumneata înjoseşti no

bila noastră meserie !.. De re nu-ţi păstrezi demnitate<il 
faţă de un ţăran?_ .. Să-i laşi cu trei sute de lei.." 

-- ,,Dar, Domnule Decan, procesul e-o nimica,." 
-- Fie, dar azi pen·ru trei sute, mâine pentr�o 

găină !'· Şi intrâ în bufet. 
Ţara ii ul .ramase un timp singur. Glasul ascuţit, 

chema mereu pe împricinaţi şi fie care strigare noua 
era nn fior mai i-JUternic.

Un servitor cu şorţul alb eşi după o tejghea şi-i şopti. 
-- ,, Te văd la nevoe şi vreau să te ajut! Poate 

ai recunoaşte şi dumneata cu ceva. Hai cu mine, ş'a.JJ 
sa-I rog eu să-ţi lase mai eftin ! Da să ştii că asta-i
decan ! Omor să fi făcut şi te scapă !" 

Şi la stăruinţa celui cu şervetul alb pe unfăr, 
se 'nduplecă. 

-- ,,Iţi las cu două sute, dar nici un ban mai jo5!' 
Cu glasul stins de disperare, ţaranul îi spuse _că 

nu are mai mult. 
- ,,Desnoadă punga dacă vrei sa scapi de la

oenă ! Nu face pe ţăranul şiret !" îi răspunse tl furios 
si se ridică. ' 

-- ,,Doar viaţa s'o mai dau ... c'atât�-mi rămâne !..'' 
Un domn batrân, care sta la o masa în faţa unei 

cafele, îi facu semn. 
-- ,,la spune-mi te rog, ce crimă grozava ai facut? 

Ai înselat statul cu niscaiva milioane? ..• " 
�- ,,Am luat unui ovrei zece lei pe două chilo

grame de carne ... " 
Un murmur ueînţ.des_ al bătrânului 1îl întrerupse. 
-- ,,Pastreaza-ţi firea, 01111le, şi, mai ales, păs

trează-ţi banii, că te vad nevoiaş I Du-te acolo şi spu
ne-le cum te-ai refugiat, spune-le ce-ai pierdut şi ce 
ti-a rttnias .. spune-le ca daca nu cumpărai carnea cu 
patru şi nu-o vindeai cu cinci, îţi mureau copii de 
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f o a IJl e ! Fii în c re d i 11 ţ a t că nu' s Jude că tor ii a ş a cai n o şi ... '' 
-- , , Radu Buci u 1n ! .. ' ' ras un ă g I as t1 l _as c t_t ţ .i t î 11 sa I ă • 

Şi ţăranul o luă Ia goană, ct1 faţa mai liniştită a 
o.mului care s tie ce are de făcut. t�"r , . 

. 

Peste câteva minute iesia. Privirea lui înbucu1Aată 
·. ' 

căută pe sf ă tuito1·ul de-a_d i11eau1·ea, îi �u� mâ11a şi i-o 
saru tă şi, f ă1· ă să poată spu11e ce va, cu p-aşi n1a i mari

scoborâ scările clă jirii m'ohorâte . 
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PREFATA 

Ion Ionescu dela Brad a fost primul şi cel mai de seamă 
agronom român: un om de carte şi de practică, Băiat de 
preot din ţinutul Romanului, a fost trimis de Mihail Sturza să 
studieze agricut'tura în Franţa. El a urmat cursurile, a făcut 
escursii. şi practică la Roville şi a audiat la s·o:bonne pe cei 
mai de seamă profesori de economie politică şi drept.1)

lntr'o vreme,· în care tinerii întorşi dela studii din ·Paris 
credeau serios că îndreptarea tutulor relelor din ţările româ
neşti e de aşteptat dela întroducerea întocmai a reformelor" 
politico:--sociale· aplicate în apus, Ion Ionescu şi-a întemeiat 
uriaşa-(' activitate de scriitor, profesor şi agricultor. pe un 
principiu care nici azi nu şi-a făcut loc în deajuns printre con-

. ducătorii şi sfătuitorii noştri: lnzbunătăţirile ce vvr fi aduse
· · agric .lturii frebue · să pome.1scă dela rutina actuală. Se vor 

studia cu toată atenţia mijloacele de care, după regiu_ni, se 
folosesc cultivatorii pentru a obtine recolta şi a creşte vite; 
se vor păstra .cele bun� şi se vor înlocui cele rele prin mij
loace noi,. ştiinţifice, experimentate la noi în ţară în ferme mo
ael. De· aici, insistenţa cu cate a cerut să se facă anchete a
gricole, nu. dela biurou, ci. prin cercetare la fata locului, luând 
sat de sat, dacă se poate pe jos, ori cel mult, cu o trăsurică 
uşoar4, --Aceste anchete prin excursii el le-a în;:eput de când 
era şcolar la Roville şi le-a urrpat toată viaţa până când vâr-

. _,i;ta _l-a silit să._se fixeze la proprietatea sa, ferma model din Brad.
" 

. . 1) P�ntru n:iai _mJlte amănunte asupra vieţii şi operei lui Jon Io-
nescu, vezi cartea de curând apărută: Oh. Bogdan-Duică, ,, Viata şi o
pera _întăfului 

_
tărănfst.român, Ion Ionescu d"tia Brad" IHl8-J891 

7 
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O astfel de excursie, prima din seria celor întreprinse fo 
Turci.t europeauă, e şi cea făcută în Dobrogea la 1850. 2) Cu 
această anchetă era însărcinat chiar de guvernul imperial, la 
care găsise refugiu, în urma plecării sale din ţară, unje fu
sese amestecat în revo!uţia drn 1848.

Cartea, care a rezultat· din această călătorie prin Dobro• 
gea, tr"atează probleme foarte variate, de v-al ,are neegală 
pentru ziua de azi, bate sprijinite însă pe lucrnri văzute şi 
pe date oficiale. 

Nu poatE fi vorba de o monografie completă a provîn
c1e1, nici de prea multe amănunt�. p� cue le promite i11tr'o 
lucrare specială; sunt scoase însă l 1 evidenţă : însemnătafe1 
aşezării la gurile Dunării, cara�terul agri :ol pastoral, capaci-

4- atea de colonizare a acestui ţinut bogat, dar slab populat.
Toate �uvintele de laudă şi de în:redere în viitorul_ Dobro
gei sunt adevărate profeţii. ln bună ratte vederile autorului
s'au. împlinit, SJU sunt pe cak de înfăptuire.

ln interesul pro,!)eritătei provinciet trans-junăren<!, fap
.tele şi directiv.ele coprinse în cartea lui Ion Ionescu nu tre

buiesc uitate. 
Ori ce studiu serios asupra Dobrogei 1,u se poate lipsi 

de informaţiile preţioase coprinse în aceste notl! de călător 
harnic, atent şi priceput. 

Un singur exemplar·însă din �::eastă broşură, tipărltl -' 

la Constanlinopol, ·m,i stă la îndemâna cititorilor: este exem· 
pl.11ul dărnit de Ubicini bibliotecii Centrale din Bucureşti. 
Acest lXemplar se găseşte ni la Academia Română. Nici tra 
ducerea în româneşte, publicată de nutor la 1879, nu se află 
în bibliote.;ile publice mai cer:etate. 

Pentru aceste motive s� dă traduc.er�a de faţă. 

'j Ea a fost public.ată in ediţia ziarului· «JGurinl de Constaulino 
polt!", chiar in 1850, sub titlul; Excursion agricole dans la plaine de la 
L)Jbro:.idjcc1, par Ion lc1nes:u, ancien eleve de Rovlllc. 

Carte1 � precedat!i. ,1c o dedicaţie făcută sultanului, care l·a primrt 
cu bunăVJiuţJ şi a ştiut să-i aprecieze meritele. 

Această Lledicaţie nu-şi nui are locul in trad u..:erea de faţă. 
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Cu.vânt înainte 

C ndiţiile de care at11rnă produ.cerea boEîfiilor fn Turcia 

Deşi agricultura a fost SO(:Otită ca marna nutritoare a 
popoar..Jor, ca izvo,ul nes�cat al bogilţiei. particulare şi pu
blke, !:ieşi s'au adus fel de fel de la,1de, ea a rămas pe loc 
până în mom?ntul când a ajuns să fie studiată de speciaJişti; 
de atttnci numai, a început să facă prog,ese şi să ocupe Io• 
cui ce i se cuvine în producerea bogăţiilor. 

ln Turcia, ea a fost, mai mult cte cât ori unde, lipsită 
până în prezent de studii saioase, ht�rLt ce · u-i de mirare 
de vreme ce chiar în 'ţările cele mai înaintate în civilizaţie 
cerceh'lrile agricol<! durează de puţin timp. ln aceste ţăr', re
zultatele obţinute de studiile asL1pra agriculturii au slujit aşa 
de mult la progresul acestei ramuri de activitate economică, . 
înc.ât nu putem să ne îndeplinim mai bine datoria către pa
trie, de _cât încercându-ne să fac.em şi noi a�elaş lucru în 
ţara noastră. 

Vom expune pe scurt condiţiile producerii bogăţiei in 
agricultură şi vom arăta pe cele ce au fost cor.statale de per
soane care se preocupă de prosperitatea. 1mpetiului. Va fi în· 
ceputul studiilor noastre generale asup ii acestor ocuraţii. 

Prin pământ şi sub inrluenţa factorilor atmosfedci, culti
vatort1I projuce vegetalele şi înmulţeşte animalele necesare 
traiului. In agfr.:ult1;ră, întrebuinţarea capitalfdlli sa•t :.i oricărui 
instrument dl:! producţiune cere de a cultiva'or cunoştinţe mai 
intime decât în toate celelalte o�up1ţii. El trebu:e să dispună 
de to:.ite elementele care fac posibilă produ.:ţiune1 în aşa fd, 
încât să obţină ben flciul net c�I m1i mare, acest :ucru a făcut 
pe Hume să .zi;:ă că agriclllfura e ştiinţa cea mai grea. E1 se

o ;upă cu natura solului şi climatului, producţia vegetală şi
an.mală, d buşeurile şi i.,ozitia geografică a ţării, caracterul
naţional şi virtutde morale ale populaţiunii. siguranţa soc ială
şi parliculară, indu,tria mai 1ni1lt s1u mai pu1in înaintată, etc.
etc. Sunt atâţ;a factv. i cari au cea m..1i mari! influen!ă· asupra
productiunii avricole, a b1mei stări a claselor muncitoare şi
puteri_! tării !
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In actuala sfare de lucruri, cultivato.rut din Turcia se fo
loseşte de foate mijloacele pentru a produce în orice fel de 
sol şi sub ori-:e condiţiuni de climă_. Infâlnim astfel în- Turda, 
un tobl de fapte agricole foarte curios, foarte instructiv şi mai 
ales foarte necesar să fie cu11oscut <;ie Jătre cei ce dor_esc să 
lucreze la dezvoltarea uncia dintre rarn�rile cele mai im,portante 
ale bogătiei ţării. Agricultura . în Turcia , se pra-:tică _pe, toate 
solurile şi sub orice climă, dela nisipurile aride ale Arabiei 
până la solurile cele mai roditoare ale Moldovei .; dela gro�sele 
strt1turi de zăpadă, care acoperă pământul o. mare par.te ,a 
anului, până la umiditatea· cauzată de roua· cerului şi irigaţiile . 
naturale ale Nilului, .dela · frigul cel mai· .intetis · până la c;il
dura cea mai arzătoare, Agric,•ltura irnperului, pra�tic�nci�-s�· 
în toate gradele de căldură şi •frig, de umiditate şi s�c;etă, de 
lumină şi electricitate, satisface atât. de bine .toate nevoile; :1n 
cât se poate spune că nici o altă ţaţă n,'o întrece _în acţastă . 
privinţă. Intr'adevăr, Turcia ·produ'ce : 4grâti� orez, caslane, · 
curmale, cânepă, in, mătase şi bumbac.;. susan 1• măsline, pbr.� · 
focale, migdale şi· cafea. Totuşi ·aceste prndus.e sun,t obţinute. 
numai cu ajutorul rutinei ; ştiinţa· agriculturii :nici nu există ; 
trebuie însă creiaUl, căci poate nu există ţară care M ofere "tm. 
câmp mai întins de observafie şi experienţe savanţHor, ·�ari vor 
să se ia la întrecere cu rutina a . tot stăpânito He. în Tur�iJ� 
Avem deci nevoe să formăm practicimi luminaţi, cari,· prin 
exemple, să arate fot ce poate da ngriculfura peţfocţlonatii. In 
actuala stare de lucruri însă, cei ce doresc progresul se loves� 
de lipsa lucrătorilor îndemân.ateci, a supraveghetorilor Inteli
genţi şi iniţiaţi în metodele ştiinţei, care rămâne neputincioasă 
când e lipsită de mijlc>lcele de experimentare ; căci, pentru ca 
teoriile să poată fi trecute în chip folositor în domeniul prac
t:cei, trebuie ca ele să fie luminate. prin experienţe prţcise, 
hotărâtoare, care să priviască în Turcia toate vegţtalele şi ani-
malele necesare omului. 

In afară de condiţiile climaterice şi agronomice, foarte 
favorabile dezvoltării ei, Turc.ia se mai bucură_ şi de o\ p·oziţîe 
geografică unică, după cum a spus un scriitor localr.ic care 

. 
' 

s'a ocupat serios de viitorul acestei ţări; Tlirci1 e aşezată 
între Europa şi Asia ; ea stăpâneşte bogata Rumelie şi mi• 
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nunata Anatolie; prln Bosni, şi Se1bia se mărgineşte c11 Au
stria ; prin Moldova, Bulg:irii, Dobrogea şi Armenia, cu im
periul Rusiei ; iar prin Curdistan cu Persia. In acest imper1u, 
care se întinde în Europa, Asia şi ·Afri�a, se întâlnesc toate · 
sistemele de agricultură: dela nomadism şi agricultură pasto
rală până la asolamentul plantelor industriale.· Intinjerea ţării, 
varietatea solului şi clim1tu1L1i ei fa: ca asolamentele ştiinţifice să 
fie nu numai aplicate, dar chiar neîndestulătoaff, căci în multe 
ţinuturi plantele lemnoase iau lo:!ul celor ierboase şi alcătuiesc 
sistemul de exploatare. Admirabila pozitie geografică a Turciei 
lărgeşte mult cercul cunoitinţelor agricole şi impune, în ac.elaş 
timp, nevoea unor studii spe::inle locale, care să dea ştiinţei 
agrl:ole posibilitatea de a-şi experimenta metodele. Practica. 
agriculturei trebuie sn fie într'o atât ·de strânsă armon.ie cu· 
condiţiile naturale ale ţării. încât ea nu po1te avea succes de· 
plin, decât prin o cât mat mare înmu)tire a centre!Jr regionale 
experimentale. Dacă numai în Franţa &'ou înf inţat ·c.inci 
regiuni. prevăzându-se însă pe viitor câte o fermă model în 
ffe:are din cele 76 departamente, câte zone nu ar fi cerute de 
natură într'un imperiu care se întinde în trei părţi ale lumii ! 

Trecâod acum dela produ-:ţie la consumaţie; constatăm că 
scurg�rea bogjţiiJor agricole se face fo�rte uşor. Turcia are 4 
laeuri, un mare număr de băi şi golfuri şi ş&se mări, care o 
înconjoară de toate părţile, hdemnând o sa prod11că şi să 
vândă. Marile râuri şi fluvii nu aşteaptă decât ordinul ca să 
transporte pe apa lor mărfurile şi să le ducă pe ma,re. ln 
Europa sunt: Dunărea, Sava, Morava, Siretul şi Oltul; î:1 
Asia: Enfratul, Tigrul, Kiz1l· l rmacul şi' Iordanul ; în Afri .::a 
Nilul, Imperiul, cum a spus-o :icelaş autor, dă prirt Siria, in 
Mediterana ; prin Bulg1ria, Rumelia, Bos for şi Armenia, în 
Marea Neagră ; prin Anatolia. Macedonia şi Tes.alia, în· A�
chipela�: pri11 Albao:a in A.drbtrca şi Mirea Ionic�, prin lr.ak 
în g.)lful Persic; ln fine, prin Bosfor şi Dardanele, ale căror 
chei le tiue, imperiul e siăpânul 3bsolut al Mării Marmara 
care scaldă zidurile capitalei. Această pozitiune îi imprimă un 
caracter comerdal în primul rând . şi închlde în sârÎul lui toa!e 
elemente-le �• bogătie şi putere, 
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Condiţiunile ·sodale, 'ţare. au le.găt_µ_ră ·c11_ agricultt.ira; s_unt __
tot atât cte nimerite ca şi. cele naturale. Lo-�uitorîi imp·eriului ' 
se află Jn cea mai mare siguranţă: re(câre seamănă, acela 
şi strânge recolta şi se bucură '·de. r'o�dele� ·1i1t111cif-'.s1 1e fă't·ă a .... 
fl exploatat de vre-o clasă privilegiată: Desfii11ţ,Îrea ·, dere-be· . 
gîlor şi ienice�ilor a SCăRat ţara'' d�, apăs_ă.fod. Impozitele nu 
sunt prea grele pentru p;por ş( înierneetorul 

0

s6c 1elăţd'· musul- '. 
• • • • • • I � ,, -� ."), • •. ., • • 

mane, în dorinţa· lui de a fi cât mai. cruţător cu ·mulţi:nea, 'a
scutit de impozitul direct p·e cei cu u·n venit sitb 2CO dinari.'.···.
Adăogaţi că în Turciri există organÎz�ţie _ munidpalfl ; · orice'. 
locuitor e alegător şi e chemat să.:şi exercite ac�st dtept în. 
toţi anii. Bătrânii aleşi de popor şi preotî, adhiinistrează '·co

muna, stab1les.:, ;epartizează, şi per.:ep .dările fără. asprime. 
Administraţia, inteligentă şi binevoitoare pe�tri/ popo·r,.::_ ·-: · 

pe care profetul n numeşte .fam.ilia lµi _O-zeu pe păm'ânt ::_· vir-.. · . 
tuţile morale ale acestuia,· ii aşează pe' Tur�i pe treapta„ce·a 

. . � . ., t � . "- . • . - � • mai înaltă a ci_viliz�ţiei. htă ce_ şpune în această privinţa_ 
scriitorul citat mai sus: .Poporul tur� se buc�ră _de ţnte_I(• 
genţa care coordonea1ă mijloacele de trai; el are, curajul care . 
înfruntă primejdia, statornicia care tre-::e peste orice piedi�ă, 
cinstea care atragi>, cumpătarea care înlărcŞ•e şi' cruţ1i avutul": 
Aceste caractere ale populaţiei joacă u·n rol hotă.râfor· în pro· 
ducerea bogăţiilor . D I Slade, ·vorbind despre tăranii df:n Bul
garia, zice că nu �xi stă' nicAeri Mmeni mai fericiţi' Cel ma i 

sărac bulgar are de foate din belşug şi nu cred să se găsească 
în altă ţară o mâ_ncare mai bună şi Utl fo(:. mai îmbietor, decât 
în Turcia europeană. D-l La�roix ::ire următo1tea părere des
pre naţiunea turcă: ea păstrează cuvântul dat, are sent i:. 

· 
mentul ,religios adânc înrădăcinat, res.peet"ă. legea, rabdă c·u · · 
cu_raj, se resemnează în nenorocire, are· spir'it de ordlne şi' · 
cumpătare în cele mal grele împrejurăr, e .;'dezinteresată, '•mi-·• 
toasă şi cu moravuri curate.· D-l Blanqui, adaogă·:· ,, Turcii nu ·
o mare dragoste pentru copii lor, uri· respect pli ride bu·nătate
pentru bătrâni, blândeţă faţă de femei şi sunt foarfe ·cum.păt-ati».
Pe scurt, acest popor e cinstit, milos şi primitor -

La toate aceste codiţiunl favorabile dezvoH,ării �gric.ultu-rii, 
se adaugă libertatea comerţului, care există dela întemeierea 
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imperiulu;. �e putem deci pu11e în�reb3.rea: ce-i de făcut, 
pe11trt1 ca creşterea bogătiilor si ia u,1 avânt şi 1nai mare? 

1 n I u 1n e 1 v e c 11 e 1· ă z b oi u I î mb o :1 ă t ia St atu I; i n sec o I u 1 
. ' .:, , 

• 

nostrt1, îl î,nb 1găţeşte pa �ea şi industriile şi totuşi; deşi răz-
b·oiul săr·ăceşte , p()poarele bine orga11iz'at�, sp:ritul războinic 
trebufe, să fie întreţinut în naţit1ne, . pentrtt ca să 11u fte silită 

să p1imi:iscă legea impusă de dttşmani; că �i, după cum spunea 
Sully, popo1rele au de regulat între ele m11lte i11terese şi t:ebt1îe· 
să se. fa:ă respectate prin :1r1ne. lată d�ce războiule ser·vit 

• 

de ofiţeri şi soldaţi, cari niciod1tă n·t s 111f g!isiţi destt1l de 
pe 1· f e c t i i n n r ta d i s t r u ger i i , pe c â n d a g r i � u l tu r a, p r î 11 , � î :1 I n 11 -

ţurile naturii, 11u e în �urajată şi nt1 primeşte sfatul care să-i · 
îngăduie progresul . . · · 

lnainte de a ţinti însă la mai �ine, trebuie să �ercetăm 
st are a a c tu a 1 ă n pro j u � t; ei i 111 per i u I u i . Un t e r ejn de activ i t a te , 
ex t 1· e tn de v n st şi i n ca de 11 · tn e ni ce r ce ta t, a şteap tă J n ace astă 
di1·e �tie pe ori �e om de m u11că. A cer�eta în amănunte şi a 
descrie n1od11I cum se face cgri ultura în Tt1r�ia, ît1semnează 
a î 11 făptui un I u c r u f o a ·r te ne ce sa 1·, da 1· şi foarte greu, în� e n1 „

n ea ză s � ţi d r1 i se „ m a de r u tina d i n to a te p ă 1· t i 1 e ţ ă r i i , r ·u t i n ă 
pe cnre trebuie s'o cunoşti bine pentru a-i putea păstra păr-
ţi 1 e .b un e şi a -i i 11 loc u i p -� ce Ie re Ie prin m e to de Ie c e I� tn ai · · 
raţionale. şi mai foiositoare. · 

· E ad e vă r a t că a ceste st ud ii s unt t o t a t â ·t d e î 11 t i n s c c a 
• 

şi i,nperjuJ ; ele însă ar îndruma t'Jra pe calea µrogrcsului şi 
� . 

• 

pot fi Inc e pute în Tu reia et1ro peană, sat1 în ţările s�ă lja te de 
Mediterană, ori dn Marea Neagră. In această din urmă regiune. 

prima ţară care tnerită o c�rcetare spe�ială e câmpia' Do
brogei•, scăldată _pe deoparte de Marea Neagră, pe ·de_ alta d � 
Dună re. Vom avea de dezlegat ai�i foarte înse m11a te probler11e 
e :on omi cţ : f:ecar�a tnlă ş tini Io r, iriga ţii, ex·ploat a rea păduri lor · 

şi Jacu r i 1 o r, a gri cu I tu r a pastor a I ă, col o ni za re a î 11 cepu tă de g u -· 
v e r nu I i m peri a I ; î 11 fi ne D u n 1 re a, unu l di n t r e ce Ie 1n ni 1n a ri 

flr1vii ale Euro.;:>ei şi �el mai bun rt1'jlf)� ·c11 comuni �are între 
Turci!J, Austria şi E,1ropa centrală. Acest mare fluviu, de�tit1at, 
dupa părerea Jui Napoleon, să lege Apusul de Răsă1ituJ, se· 
varsă în Marea N�agră prin mal multe guri, obstacole greu 

• 

• 

• 

• 

•
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de trecut p.ntru navigtJţie. Toate gurile Dunăr;i sunt în Do
brogea, unde se găseşte, după· cât se spu1Je şi un vechi braţ. 
ale cărui urme se pot încă constata între Cernavodă 'şi Chiu
stenge. Distanţa dintre- Cernavodă şi Marea ,Neagră e cam dţ! 
8 mile germane sau 16 leghil franţuzeş-ti. Dăcă s'ar destupa 
această veche alb:e a f/uvlului, comunicatia pe mare între Viena 
şi Constantinopol s'ar scurta cu 150 leghil franjuzeşti. Inde
pendent. de marele câştig pe care l-ar trage Europa centrală 
depe urmele navigaţiei pe acest braţ de Dunăre, foloasele 
imediate, care ar rezulta pentru comerţ şi indus1 r·e în general, 
ar fi de cea mai mare i!T'portanţă. 

Excu11siile mele agricole în Turcia vor începe cu Do
brogea. Studiul special al producţiei, colonizării şi căilor de 
comunicaţie din această provincie, ar putea să aibă o reală 
influenţă asupra bogăţiei şi puterii imperiului Cu acest gând 
am dat la iveală rândurile ce urmează : 

VARNA 

Am plecat din Constantinopol în ziua de 16 Aprilie pela 
prânz şi am ajuns a doua zi, la 6 dimineaţa, la Vama. Călă
toria noastră pe Marea Neagră a durnt 18 ceasuri cu vaporul; 
to'tuşi, _când vâritut e fovor: bi!, ea se poate face în 14 ore pe 
corăbii cu pânze. ln acest anofmp. am putut constata diferen
ţa dintre clima Constantinopolului şi �cea a V:irnei, printr'un 
mijloc de. rare se serves.:: cultivatorii: Ia Constantinopol cornii 
înfloriseră de trei săp1ămâni şi zarzării de· u111, pe când la 
Varna, abia sălciile erau în floare. 

Două treimi din ţărmul Mării Negre su11t în stăpânirea 
imperiului otom::in; cealaltă treime, dinspre Nord, aparţine Ru
siei, care a întemeiat aici por1urile maritlme: Sev:istopol, Ta
ganrog, Odes1 şi Nicolaev. Pe tărmul o_tom1n; cele mai de 
seamă porturi sunt în Rumelia şi Bulgaria. Aceste două fru-: 
moase ţări, care fac parte din Turcia europeană, sunt despăr
ţite prin munţii Balcani, care se 'ntind până la Marea Neagră şi 
formează capul Emine. ln p::irtea sud-estică a "Balcanilor, cel 
mni însemnat port al Rumeliei e Burgasul, care de anul trecut, 
a dob�ndit o mare importanţă, în urma înfiinţării liniei de va-
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poare a ·uoydului aiisfri:ic din Triest, între Constantinopol şi 
Rumelia. D „n mijlocul aces:ei provinci:, produsele destinate Cn
pitale1 vin Ia: Burgas şi găsesc· mai rnultă uşurinţă şi economie 
pe calea aceasta; decât pe drumurile ce duc la Constantinopofe; 
ceea ce ne face să credem ci vapoarele pot. veni cel puţin o
dat'ă' pe săptămână· la Burgas, fără să_ se feamă că nu vor avea 
ce transporta: 

Pe ţ�rmul Bulgariei, lung de 200 mile, dela munţii Bal
cani, până la gura Sf. GheJrghe a Dunării, sunt 12 portu·i, 
printre care· se numără: Varnn, cel mai cercdat şi Balci.;ul, cel 
mai oine adăpostit. Amândouă sunt ded destinate să joace un. 
mare rol în viitor. 

Portul Vama, însemnat pe1trn exportul produselor Bul
gariei, e situat între capul Calata şi Socanlic. Depărtarea d'n• 
tre ·aceste două puncte e de 4 mile ju:mătaţe; cea mai mare 
adâncime e de 19 m, 44 (12 brasses), aşa că vapoarele, foarte 
bine adăpostite contra vân_lurilor de Nord Vest, cele m1i peri
culoa<;e pe Marea Neagră, pot încărca aci dela 100 până la 
200 tone. Acest port, ca. toate celelalte afară de Balcic, nu este 
adăpostit contra· vântutilor de Est şi S1Jd Est. CânJ suflă aces
tea, ·corăbiile din port sunt ameninţate să fie :uuncate pe us 
c::t't. Se văd şi acum trei corăbii care au avut ac<!astă soartă 
şi care sunt o probă de nesiguranţa portului S'au făcut ob
�ervatiuni şi studii pentru preîntăm;Jinarea a:esto� neajun� 11ri, 

Poz:ţia topografică a oraşului e foarte prielnică ca să facă 
din el nu- numai primLit port comercial şi strateg c a\ Mării 
Negre, dar poate chiar unul dintre primele din lume. 

La o milă depărtare de ţărm, se vede un lac întins, nu
mit Devna, dela numele fluviului care, probabil, prin mâlul de
pus 'la vărsare, a închis scurgerea apei şi a format lacul. E1 
se întinde azi dela izvor până la Vama şi comunică cu marea 
printr'o mică vână de ap'i, numită Derse şi care pune în miş• 
care mai multe mori Pământul mlăştinos dintre Iac şi ţărm c 
inundat câteodată de mare ; apele acesteia se unes� cu ale la• 
cului, care capătă astfel o adâncime dts!ul de însemnată ·ca să 
facă c11. putinţă ancorarea celor m::>i mari rorăbi_i, 

Această adâncime, după credinţa populară, e eg-ilă cu în
nălţimea lantului de munţi care înconjoară lacul, Dacă s'ar 
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11ni lacul Devna cu Mar�a Ne::igr,ă printr'un canal săpat în al• 
bia râului Derse, �•ar preface Vama în portul cel' mai ndă· 
postit şi cel mai important dela Mare1 Neagră. Pentru a se 
atinge ncest scop, a l\ii au propus construirea uni.li dig în 
mare. Proectele concepute .până acum au umflat atât de mult 
chelt11ielile ne�cs1re execu'ării lu:rărilor, î11cât numai enuntarea 
cifrelor a speriat şi des :uraja � pe toţi cei ce ar fi fost dispuşi 
să des�hidă credit îr1 interesul portului şi prin u,:mare .al bogă
ţiei şl apă1ării imperiului. 

Adăpostirea portului Varna confra vânturilor de E')t şi 
de Snd•E">t e o .problemă rare prîveşt� în prirn\11 rând Bul
garia şi trebui•::: cât d.:: iute rezolvată. Locuitorii din Vatna. 
sunt ameninţaţ', să-şi vadă portul părăsit de negustori cari, 
pe viitor, mai ideligenţi, se vor stabili în Bal:ic, port situat 
h 6· ore de Varna şi adăpostit de 11at�1ră contra acestor vân
turi periculoa�e. Bal:L;ul va pune stăpânire pe comerţul Var.
nei, precum Li 1orno a pu3 stăpânire pe ac<!I al Pisei, altă dată 
vestită, iar azi, atăt de părăsită, în;ât pr ntre pietrde frum >a-
selor sale străzi, creş'e iarbă. 

Vama e un oraş foarte v•:chi. Se p Jvesteşte că om sul se 
ridL:a altădată într'un loc a cop !;it acum de apele lacului 
DevneL Ruinele unei ve,hi fortăreţe, z'dită pe unul dir1 dealu
rile oraş·ilui, du� lntemeierea Varr.ei până la timpurile Roma
nilor şi ale Genovezilor, Au foit g.1site ai,;i rnoneje romane de 
aur şi aramă. Oraşul de azi are 3000 de case şie înc lnjurat de 
ziduri foarte solide. Irn prejurimile sale sunt cât se poate do 
pit ireşti; dealunle ce-l înconjoară apără portul contra vântu
rilor de Nor J Vest şi· sunt ·acoper,te cu vii. . 

Varna e capitala maritimă a Bulgariei, după cum Rusciu
cul e capitala Dunăreană. Aceste două oraşe a11 inll:uit Târ
nova, vechea capitală şi trebues-: să fle neapărat leg.'.lte printr'o , 
şose.1 bună. Depărtarea dintre ele, pe Dnnăre şi Muea Ne1-
gră, e de 36 nre. 

Pent,u creşterea bogăţ ilor Bulgariei şi p!ntru s:Ltr�erea 
produselor Europei Centrale, e nevoe să se constrn;as :ă şo • 
sele între toate pun:'ele însemn:ite depe ţărm·d bulgar a) Mă
rii Negre şi Dunăre. 

Acest fluviu, dela Donaueschingen, de unde izvorăşte, până
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la .Matca Neagră, străbate 500 mile geografice; canalul lui Na
poleon leagă Rinul cu Dunărea, Apusul cu Răsăritul. Navigaţia 
pe Dunăre e ntreruptă din Noembrie până în Aprilie. ln tim,. 
pur crnei, cir-:ulaţia pe acest fluviu încetează şi deri come1ţut 
pe această 'cale direct!!. sta�nează. El nu poate fi reinviat decât 
prin stablllna· legăturilor pe uscat, "între oraşele-"Dunărei şi cele 

· ale Mfoi Negre; mişcarea comercială ar câştiga astfel cele 5
luni din an' pierdute, spre marele folos nu numai al Bulgariei,
dar şi al tutulor ţărilor din Europa centralei, ca şi al tutulor
ţărilor din imperiul otoman.

Exportul V nrnei e destul de însem-at ca să merite aten
ţia conducatorilor ţării. El constă in grâu, orz, piei, seu, unt,
brânză, păsări de toate felurile şi ouă. Aceste două articole
din urmă sunt foarte importante, căci se expediază pe an, per.•
tr(1 · Constantinopol, nu mai puţin de 50 milioane· ouă şi 200
mii de găini. Valoarea tutulor lucrurilor expediate pc mare ct·n
Varna se ridL:ă Ia peste 600 OOO lire sterlinge.

Importul constă din migdale, roş�ove, c1fea, zahăr. piper
şi alte coloniale; bumba.c tors, postavuri, fer în cantităţi în
sernnate,.,__se importă din Rusia şi Anglia - pest.e 500- tone de
fer-undelemn, măsl ine, stafide, tini.hea, sare, spirto;.se pentru
enorma sumă de 75000 lire. steriinge, fără a mai so:oti ceea
ce se produce chiar în Vama şi care nu ajunge pentru consu
maţie. Spirtoasele· intră la import cu -suma cea mai mare; după
ele vine cafeaua. Valoarea tutulor mărfurilor importate prin
Varna este tvaluată la 300000 lire stcninge. Cifrele exportului

_şi importului Mată destul dP. lămurit. însemnătatea comercială
a portului Vama. Aceash a atras atenţia străinătăţii, a.şa că
aproape toate Puterile îşi au aci consuli. Anglia e în chip dt!mn
r:!prezintată prln ·colonelul Nţale, care se interesează serios de
progresele· comerţului şi ştie să aprecieze bogăţiile Bulgariei.

Numărul, va·selor inhite în portul Varna s'a ricticat în
1849 la 480, dintre care 267 otomane,. 81 austriace· [cu Napoare
cu tut) 51 ruseşti, 47 româneşti, 8 e11gle.zeşti.� Ar.este din urmă
vase încar.:ă grâu şi mai ales porumb, deadreptul în porturile
principatelor neoldo-valache Ele ating cifra de 500.

1n 1847, s'a încărcat la Vama grâu şi orz pentru fabu
loasa sumă de 400000 lire sterlinie, Se ·poate întrevedea de
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aci viitorul strălucit al acestui port. Pentru ca să i se asigure 
însă acest viitor, trebue neapărat ca agticultorii să procure 
produse superioare şi eftine; Dacă vor îndeplini ac&st.e două 
condiţiuni, mărfurile Bulgariei vor fi cău-tate totdeauna în portul 
Varna, iar nu în celelalte porturi mai îndepărtate, de unde ne
gustorii se aprovizionează astăzi. Pentru a a trage comertul la 
Vama, trebue deci să se încurajeze şi să se perfecfioneze a
gricultura Bulgariei, această ramură de activitate fiind baza 
creşterii bogăţiilor particul.'.!re, a veniturilor statului şi a inflo„ 
rirli comertului. Cu cât va produce mai mult agricultura, cu 
atât şi veniturile Statului vor fi mai mari. Dacă acesta se o
cupă serios de perceperea dijmei şi vămii, n 'ar fi bine să se 
o:upe şi de mârirea lor prin îmbunătăţirea agriculturii. 

Administraţia Paşei din Varna se .întinde în Nord până 
la Balcic şi în Sud pânâ la Mesembria. Acest funcţionar .e a
cum în călătorie· prin provincie, unde vinde produsele 
dijm�i. 

Populaţia Varnei e de 13000 locuitori, dintre cari jumă
tate sunt Turci, iar restul Creştini. Evreii sunt. foarte puţini. 
Numărul Armenilor se ridică la 300; ei au a :i un <,�aun, epis
copal. Bulgarii sunt asimilaţi cu Grecii şi numele de Bulgar 
sau Grec a fost înlocuit cu numele de Varniot. Fiecare îşi vor
beşte limba lui. ln acest scop Grecii au întemeiat mai multe 
ş:oli. In general însă se întrebuinţează limba turcă, care se 
învaţă dela sine, graţie relaţiunilor prieteneşti pe care diferi
tele populatii le au cu Turcii. 

Consiliul municipal din Varna abia acum regretă plecarea 
lui Etern Effendi, om integru şi foarte inteligent, care, nefiind 
plătit, s'a retras onorabil c.a să-şi asigure traiul după publi -
carea recentei şi bunei măsuri a guvernului M. S. S. 

Au sosit' mărfuri din Constantinopol pentru târgul din 
Bazargic, unul din cele mai importante târguri. Ne vom duce 
să-l vedem în nădejdea că vo:n putea culege aci fapte privi
toare la dezvoltarea comertului din ac.eastă ţară. 
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O ZI DE CĂLĂTORIE IN DOBROGEA 

Cu toată influenţa obiceiurilor adânc înrădăcinate în massa 
producătorilor din imperiul otoman, nevoi noi au eşit Ia iveală 
şi au cerut instituţii, care nu vor intârzia să prefacă Turcia 
într'o ţară bogată şi puternică. Pe măsură ce se înaintează în 
cunoaşterea nevoilor şi resurselor imperiului, ţara va fi pre
văzută, fără îndoiai�, cu le_gi folositoare şi solide, printre care 
cele mai importante sunt a;ele care prives; producţia bogă
ţiilor; astfel agricultura nu poate înJJori de�ât dacă este spri
jinită in chip particular şi statornic de către guver11. 

Nu-i de ajuns ca un popor să stăpâniască un pământ 
roditor; trebue să aibă şi un d€buşeu pentru mărfurile pe care 
le ·produce; căci fără ce:erea cumphătorilor, cultivatorii n'au 
nici un motiv să producă un surplus de bogăţii. 

Din ambele puncte de vedere, al producţiunii şi al con-

I 
suma•ţiei, provincia Dobrogei se bu ;ură de cele m 1i fa •,o rabile 
condiţiuni pentru a ajunge la o desv)ltare minunată. 

Producţia, în .această ţară, se practică pe pămâritul Sta-
. fltlui ; proprietar e Sulta11ul care, spunând •l'Etat c'est moi•, 
personifică, cu mult mai multă dreptate · decât mă rele rege al 
Frantei, pe suveran, pe proprietarul Statului. Dobrogea al
cătueşte un singur domeniu, care c�prinde toate pământurjle 
exploatate de către arendaşii d I Stat supuşi ai Imperiului. 
Creşterea rentei, a venitului pământului dobrogean, ca şi con
tribuţiunile locuitorilor a-::estei provincii,. interesează direct 
Statul. Acesta nu trebui� să ceară dela agricultura· provin�iei 
numai buna stare a popQrului plătitor de dări, ci şi mari be· 
neficii penlru el; în schimb, în calitate de fproprietar, _Statul 
rebuie _ să dea posJbilltate acestui popor s� progr�seze Jn a gri· tcultură Din aceste motive mai ales, socotim organizarea agri
culturii ·în Turcia drept cel m i important izvor al prosperitătii 
şi al puterii Stattllui. 

Pornit pentrn a studia Dobrogea, am sosit la Vama După 
8 zile petrecute în acest oraş, am plecat, promiţându-mi să 
mă întorc pentru a mai cerceta aplicarea mijloacelor simple şi 
puţin costisitoare, care i-ar asigura un viitor plin ·de prospe• 
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ritate, pre-um şi pentru a face c.ercet�ri geolo�ice în casaua . 
Varnei, în spera11ta de a găsi alei două izvoare de bogătie 

• 

pentru imperiu: �at ea şi cărbunele. 
P r Imu I sat , pe ca re 1 · am în tă Init în .ciru 111 u 1 de 1 a V a t·n a spre 

· Bazargic, a fost Hadii hioi, aic�tt1it din 8 case locuite rle Tu,·ci.
1 Intercalăm aci observaţiile acestei prime zile de exploraţie ; 

. căci sunt do11ă feluri de a seri călătoriile ştiintffi:e: unul constă 

• 

· 111 a povesti zi cu zi cele observate; al doilea, în a prezenta
totalul observaţiilor, urn1ând nu .. cursul timpului, ci legătura
materiilor ·gtu pate în capitole. Voi urma a mb ele metode, fie- ·
care avându-şi avantagiile e.f. dar nu• public decât ceea ce cred
că-i folositor prosperit�ţii 1�rii, conformându-mă, în �ceastă
privtn·ţ�, celei de a doua metode. 

Inai 11tând, a111 lăsat la dreapta satul. Paşac!zioi, care co-
prinde cel mt1lt 20 c.zse locuite de Turci şi am ajuns la Ageanz

l e r, sat a şez a t- I a p o a 1 e Ie munţi 1 o r şi cop ri n zâ n d cam 20 case

locuite tot de Turci. In a.ceastă vale frumoasă, pe care am stră • 
bătut· o de1a Varna pâ11ă in munţi, r>ământul e nisip )S, grâul 
creşte foarte bine şi am văzut linuri minunate. Ce1 1nai mare 
pnrte a văii e aloperită de tufişuri in care predgmf nă dracila; 

· sunt totuşi locuri unde carpenul, fagul, stejarul şi alte esenţe
· forestiet·e au atins înăltimea de 2 m. şi vor ajunge, desigur,

păduri cu adevărat frumoase; totul însă este ţăsat în voea -
soartei, spre marea pagubă a averii· publice. lntreg pământul 

. e folosit azi doar pentru păşune, o prea mică parte este des• 
tinată _arăturilor făcute de puţinii locuitori ai satelor. Ae,eştia 
cultivă numai cer�ale: grâu şi orz, pe care le seamănă în Io-

• 

cttti lăsate apoi anul următor pentru păşune • 
. 

ln .a�eastă vale sunt, pe drum. dela Varn1 până în munti, • 

patru re:zervoare alimentate de izvoarele din m·unţi. · Apa din 
· ele vine,. pe apeducte, la fântâni prevAzute cu mai n1ulte adă-

pă to are de piatră•. pentfu vite. - :

Pe vale se văd, în tot lungttl drumului, şosele de piatră 
care por11esc din fortăreţele minate dela poalele muntelt1i. ln 

• 

aceste monumente istorice ale antichităţii găsim o but1ă înv ă • 

ţătură dată de vechi stăpânitori ai acestor ţinutttri Se vede • 
· · bine că ei cunoşteau importanţa pe care o au cAile de comtt --

•

nicaţie pentru prosperitatea µnei_ ţări. •

• 
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Depărtare, dela Vama până în munţi e de trei ceasuri. 
Terenul e un şes puţin a�cidentat şi drumul poate fi foarte 
bine construit cu materialul care se găseşte fa o distanţă de o 
jumătate de oră în rocele calcaroase ale acestor munţi terţiari 

Pe drumul dintre Ageamlar şi munţii acoperiţi cu pădu r. 
prea bătrâne pentru a pute1 fi exploatate şi întreţinute dupăi 
după toate regulife, de c-are locuitorii regiunii nu au nici c:ea 
mai slabă no!iune, am întâlnit vreo 20 de Turd eşiţi în în
tâmpinarea unui soldat venit în concediu. lnduioşătoarea scenă 
a întâlnirii acestor oameni, însufleţiţi de acelaşi sentiment, m'a 
convins adânc de vitalitatea pe care o dovedeşte o naţiune 
forma tă din soldaţi gnta să-şi servias:ă Patria. După un drum 
de o jumătafe de ceas prin munţi de natură nisipoasă, ai;e
m ănători cu colinele Montmnrtre din Paris, am ajuns pe vâr
ful Mulus un punct cu o privelişte admirabilă, de unde se vede 
Marea Neagdl, golful şi oraşul Varna, mica întindere de teren 
mlăşti11os, care separă marea de lacul Devna. aşezat în fundul 
acestei frumonse văi, închisă între două 'Janţuri de 'munţi, ce 
pleacă din cele două capuri ale podului Varna ·şi încadrează 
lacul şi împrejurimile lui. Pe culmea unuia din aceste lanţuri 
uimitoare se văd încă lucrările făcute de Ruşi cu prilejul ulti
mului lor război cu Turdi. 

Dela munţi, am mers 4 ceasuri prihtr'o pădure întreruptă 
din Ioc in loc de arături cu pământ· foarte fertil ş1 . acope• 
rlte cu frumoase lanuri de grâu. Cum eşi 'din_ această pădure 
ţi se deschide în faţă o câmpie întL1să şi tristă: e câmpia 
Dobrogei. 

· DOBROGEA.

Dobrogea e o parte a provinciei Bulgaria, admin.istrată de 
vizirul din Ruscluk: Said Paşa. Judeţele acestei provincii sunt 
Vama, Silistra şi Nişa; plăşile lor, numite casale, sunt gnver· 
nate dţ mudiri. In partea care se aumeşte de obicei Dobrogea 
sunt unele casale cu păduri, altele absolut fără copaci.. Se nu
meşte Dobrogea mai ales această din urmă parte. Cuvântul. e.
ţUrc şi însemnează� f!_ră pădure,-pe când ceala!U parte, . 
unde .sunt păduri, se numeşte Deli-Orman, cuvânt turc, care 

8 

www.minac.ro



114
nsemnează ţinut acoperit cu păduri mari. Casalele Dobrogei
'sunt: Bazargicul, Balcicul, Mangalia, Constanta, Babadag, Tulcea, Isaccea, Măcin, Hârşova; casaua Alfatlar formează tran-

\ siţia între Dobrogea şi Oeli-Oiman. In Deli. Orman se găsesc
cazalele Silistra, Ceardac, Tobcea, Omur Faki şi Cabair Tatar
în care îşl are reşedinţa, aproape de Hârşova, la Cetalormao, J
dpetenia Tătarilor, Amursa-Bey. - Primul sat al ţinutului fără pădure, Dobrogea, e Aior•

man, format din vreo 40 ease clădite din piatră fară ciment,
După o lună de călătorie în a:eastă regiune fertilă, m'am
convins că lips1 ei de căpetenie e apa, aş1 în cât orice îmbu
nătăţire a agriculturii atlrnă de mijlocul de a avea apă multă
şi fără cheltueală. Jn momentul de faţă, apa- se scoate din
puturi şi se· foloseşte mai mult pentru vite, de oarece agricultura,
se practică foarte rar, Puţurile sunt foarte adânci şi ap a se
scoate din ele printr'un procedeu special acestei regiuni. Se
înhamă un cal la un manej alcătuit din 4 braţe. Acesta, învâr
tindu-se: răsuceşte în jurul axului verlical pus în legătură cu
cele patru braţe, o· funie, la capătul căreia se află un burduf
de piele. Adâncimea unui puţ la Aiorman e de 25 metri. El
costă dela 7-10.000 piaştri. 

ln capătul acestui sat se află ferma lui Asan-Pasn, care
a adus colonii de arabi în. Dobroge1, a.::um 3 ani, Ferma e pă
răsită însă de un an. Urcându-ne drumul plin de urcuşuri şi coborâşuri, am
trecut peste satul Carazikiol şi ,după un ceas, am ajuns la Ba

zargic, opt ore departe de Varna. Noi am străbătut acest drum
însă într'o zi, cu o 1răsură de un cal cumpărată în Varna. 

St1nt mai multe feluri de a călători; le-am încercat pe
toate Prima ex�ursie„ în . Vosgi, pe când studiam agricultura
la Roville, a durat 10_· zile şi a_ fost foarte anevoioasă, peutrucă
am mers pe jos şi cţ.t sacul în spate. Am călătorit la fel în
nordul Franţei, în Belgia, în Olanda cu D-l Barot, profesor de
agricultură la Roville, tirrÎp de 3 luni, apoi în Alsacia şi în
'fine, de două ori în Elveţia, încă 3 furii Cele mai bune c xcursiuni
agricole sunt cele ce se fac astfel şi pÎofc.sorul nostru De
Dombasle ne-n înde:nnat totdeatmn să proced�m în acl!st chip,
căci, după exemplul tutnror agrc nomilor celebri, călătoriile sunt
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mijlocul cel mai bun de a studia :şi lmbunăU.tf agricultura, în 
interesul căreia Franţa nu a· şovăit niciodată să numiască in
�pcctori, cari colindă Franţa şi chiar străinătatea şi fac rapoarte 
la Ministerul de Comerţ şi Agricultură. Aceştia călătoresc însă 
fn trăsură, străbătând cu mare iuţeală tinuturile şi oprindu-se 
în punctele r:ele mai însemnate, la agricultorii cei mai vestiţi 
şi în fermele cele mai renumite. Am călătorit şi eu astfel în : 
Franţa, Germania, Anglia ; dar nu sunt partizanul acestui mod 
de a face excursie ; călătoria în Germania a lui Bella, tipărită 
în „Annales de Roville" înainte de numirea D-sale ca director 
al Institutului din Grignon, e o dovadă în sprijinul părerii 
noastre. ln cazul Turdei, cred :că e bine să imit pe Engleznl 
Arthur Jung, care în ţara: foi era poreclit regele fermierilor; 
şi care călătoria în Franţ!J, pe vremea Revoluţiei, cu un cal 
şi o trăsurică ; în felu!' acesta te poţi opri ori unde găseşti 
luciuri interesante, poţi face excursii pe jos în locurile cele 
mai�.însemnate şi poţi străbate iute locurile care nu merită 
mare atenţie. 

Eram obişnuit, în locurile pe care le-am· stă bătut ·pâ nă 
acum, să găsesc hărţi bine făcute. !n timpul exc·ursiei din Do
brogea am fost lipsit •de acest ajutor. Această ţară supusă in
vaziunilor duşmane, a fost prăda.fă de mai multe ori, iar s:itele 
părăsite de locuitori; nu găs�şti decât 'cimllirele, care ·sunt o 
dovadă că populaţia era odată lnumeroasă în această regiune. 
Acum 20 de ani, satel� se ţineau lanţ; astăzi mergi numai pe 
.ruinele unor oraşe înfloritoare altăd:ată şi întâlneşti doar câ
ma sate: atât de cklastr.uos este războiul cu urmările lui. 
Din această pricină n'am găsit nL.:i · chiar pe cele mai bune hărţi 
sate existente acum. Astfe�, din 35 sate ale cazalei Constanţa, 
abia am găsit 10 şi· în�ă şi pe acestea mai mult sub formă de 
cimitire. Iată un lucru la c.ue nLt mă aşteptam! Tovarăşul meu 
de drum Soranu, inginer civil, care trebue să se ocupe mai 
ales de drumuri în excursia noastră agricolă din Dobrogea, va 
1ndrepta numele greşite şi va în·semna p� harta acestei regiun 
s1tele care nu există pe r:ici una. din cele anterioare. Munca 
noastră geografică şi mai a Ies acea n h&rţilor c conomice va 
fi desigur necomplectă; dar noi fixăm numai jaloanele; cei ce 
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ne vor urma vor face lucrări oficiale pe tare noi, numai din 
dragoste pentru ţară le întreprindem acum pe propriile noastre 
cheltueli. 

III 

Uebuşeurile Dob rogei depe fărmul Mării Negre 

Cel mai important lucru pentru prosperitatea unei ţări 
este să pui la îndemâna produ�ţiei şi consumaţiei toate mijloa

cele de care ele au nevoie pentru a progres:i. Printre aceste 
mijloace sunt şi târgurile stabilite penttu a asigura debuşeuri, 
şcopul acestora din urmă fiind îmulţirea legăturilor dintre oa
meni, înlesnirea vinderii produselor şi deci încurajarea produc
ţiei. Din punct de vedere al debuşeurilor, poziţia geografică a 
Dobrogei e cât se poate de favorabilă: măr�inită dintr'.., parte 
de Dunăre, din alta de Marea Neagră, Dobrogea oferă culti
va1ori1or înlesniri, care greu s'ar găsi în alte ţări, c.ăci produ
sele se pot scurge aici, sau pe m 1re, sau pe Dunăre. 

Penim că am străbătut toate oraşele Dobro6ei aşezate pe 
malul mării, voiu încerca să a1ăt starea actuală a comerţului 
ce st: fa.::e în aceste oraşe, precum şi importanţa la care el se · 
poate ridica în viitor. 

ln interiortl Dobro6ei stint numai două debuşeuri: B.n1rgic 
şi Carasu. Acest din urmă oraş nu mai există decât cu numele 
căci nu mai e în picioare nici o casă din el. Bnargicul şi Ca• 
rasu sunt cele două pieţe de desfacere ale Dobrogei, a cărei 
cea mai scurtă distanţă -între mare şi Dunăre e llnia Constanţa
Cernavoda, două oraşe celebre altădată şi care astăzi au as
pectul a două s1te, unul cu 80, celălalt cu 40 de case. 

Deocamdată vom vorbi de oraşele maritime ale Dobrogei, 
de oraşele târguri din interior şi apoi de linia Cernavoda-Con
stanţa; mai rămân numai târgurile din Carasu şi Bazargic· şi 
cele de pe malul Dunării pentru a avea o privir� de total asu
pra diferitelor debuşeuri Dobrogene. 

Ba z a rgic 

In Bazargic, capitala cazald cu _acelaş nume, se ţine ma
rele şi întâiul târg de primăvară al D Jbrozei Poziţia acestui 
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oraş e foarte pitorească; el e clădit intr'o vale mică, înconju
rată de toate părtile de dealuri acoperite cu vii şi livezi. Apa 
e din plin şi de calitate bună; oraşul are o bae, opt moschei 
o biserică greceas('ă şi una armenească.

Populaţia e împărţită, potrivit cu vechiul obicei, după re• 
ligie şi privilegii, în osmanlii şi c reştini, sau mai bine zis în 
Turci şi raiale; aceştia dm urmă sunt supuşi la impozit (haraci) 
pe care nu-l plătesc Turcii. El e, după averea fiecăruia, de 15

30, 60 piaştri. In oraşl1l Bazar5ic sunt 740 case lo::uite de 
Tu,ci, 110 de Bulgari, 50 d� Armeni şi 40 de Ţigani. Nu poli 
obţine nicăeri date statistice precise, pentrucă aici se numără 
numali casele şi bărbaţii. Femeile nu contează în statistică. Pu• 
tem, fără să ne îndepărtăm prea mult de adevăr, să socotim 
că în fiecare casă sunt cinci suflete. In felul acesta Bazargicul 
ar avea cam 5600 locuitori. 

Ţiganii, aşezaţi în acest oraş„ ne-au atras într'un chip 
special atenţia; ei sunt creştini, vorbes: limba turcă, sunt bine 
situaţi, curaţi şi bogaţi; iar din pun :t de vedere moral, sunt 
mai presus cte naţiunea dominantă. Am stat la hanul unui ţigan 
numit Mar.o, care ne-a mobilat pe loc o cameră pentru noi. 
S'a dovedit astfel tot atât de ospitalier ca �i Turcii, cui, în 
satele lor, au mare atenţie pentru musafiri. Obişnuiţi cu starea 
decăzută a Ţiganilor în celelalte ţări, 1.e-a mirat purtarea lui 
Marin, lucru care ne-a făcut să-l socotim ca p� un frate, c1 
pe un compatriot. Ţiganul degradat, redus în stare de s �la vie, 
sărac, pe jumătate gol, nu-i Q fiintă inferioară nouă, noi l-am 
adus în acest hal, are şi el imtinctul bunului trai şi, to�mai 
n aceastii Turcie hulită de calomniatori şi ignoranţi, el a putut ' 

îsă se buc.i.tre de libertatea civilă cea mai complectă, atât de 
iubită de cei_ ce au luptat şi luptă pentru a ajunge la ea. 

Cazaua Bazargic cuprinde 89 s.1te cu un total de 1230

cas� turc=şti, 120 bulgăreşti ş! 143 arabe. Pe aceşti Arabi i-a 
adus guvernul imperial pentru a co!oniz 1 cu ei regiune], sau 
mai bine zis, pentru a încercJ să o colonizeze, căci încă trebue 
să se lucreze mult î,1 a �eastă direcţie, după cum am dovedit-o 
într'o lucrare specială. Coloniştii arabi locuiesc în 6 sate: Do·

cuzagaci cu 26 case, Poirqs cu 32, Aidinbei cu 14, Urubci 
cu 31, Ugarlar cu 18, Elebe··hioi cu· 20 şi Carailias cu 2. 
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Cătunele cu una sau două colibe sunt numeroase în cele 
patru cazale străbătute de noi ln cazaua Bazargic, satul cel 
mal populat e de 72 case, Doar cinci ating cifra de 50 case; 
dintre celelalte, 10 sunt cu 20 case, în fine 20 n'au nici câte 
10 case. 

Bulgarii locuesc satele turceşti Bogdanchioi şi Caradur

muz, primul cu 27, celălalt numai cu 4 case locuite de Bulgari 
O imensă întindere de pământ rămâne necultivată, ceea ce face 
să predomine în acest ţinut păstoria ş i  agricultura pastorală. 

Cu toate condiţiunile favorabile, cu toate pieţele de des
facere, productfa sufere din cauza lipsei de braţe; pe suprafaţa 
a 4 casale sunt numai 243 sate, de o foarte slabă însemnătate 
numerică. 

N a ţ i u n e a --
Numele. Numărul ... ·a ·c ·a

ro c,s ·;:; CI) :o
cazatelor satelor ... bi) E 

"' 
CI) E "' 

::,s ::i o 
b.11 

... ... ...

ro l!Q O::' r" o < <

Baz:irgic 89 1230 128 - 40 - 50 143 

Balcic 83 620 482 - - - - 2 
Mangalia 35 3_93 5 - - - - -

Constanta 36 '25&_ 31 227 1 

20 
. 

1
3

1 

l -

.Total 243 2.W9 646 227 60 13

1 

51 145 

I 
In aceste 4 casale sunt doar 10 sate locuite de Tătari 

(cazaua Constanţa); dar ne vom o.:upa mai târzin şi separat 
de această populaţie. 

Bazargicul e în Dobrogea ceeace Maline! e în Belgia : cen-
1rul căilor de comunicaţie. De aici pleacă toate drumurile spre 
M. Neagră şi Dunăre. fată distanţa dintre toate oraşele regiunii:

> > ,. Balcic 6
„ oraşe pe ţărmul 

Dela Bazargic la Varna 8 ore 

( > > ,. Cavarna 7 ,. mării 
> ,. > Mangalia 12. �
, r- , Constanţa l,8 •
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Dela Bazargic la Rusciuc 40 ore 

I
> > • Silistra 16 > 

> > • Bogazkioi 20 .. 

> .. • Hârşova 32 .. 

oraşe pe malul 

I
Dunării 

li> li> » Măcin 42 li> 

> " • Tulcea 38 li> 

li> li> „ Babadag 32 li> 

In cazaua Bazargic, ca şi în celelalte, lipsa de bani ti 
stinghereşte foarte mult pe agricultori ; un Turc, care are 
herghelie de cai şi cirezi de cornute, nu-şi poate vinde ani
malele, pentrucă târgurile se ţin numai de trei ori pe an; dacă 
are nevoe de bani, trebue să se ducă în oraş_ să se împru
mute pe camătă. D� obicei, el obţine bani cu condiţia să-i 
înapoieze în cereale ; astfel îşi angajează recolta din primăvară 
sau chidf din iarnă, pe un preţ d� 40 piastrl de pildă, pe 
când, după secere, el poate obţine 50 - 60 piastri. Nn ar fi 
posibil să fie cruţaţi de această perdete cultivatorii cari sunt 
în acelaşi timp şi arendaşii şi contribuabilii Statului? lmpru
mutul făcut e foart� apăsător; dar ·vom reveni asupra acestui 
important subiect, care atinge atât de aproape bogăţia ţării şi 
venitu rile Sta tutui. 

Printre Turcii din Bazargic am cunoscut pe mai multi 
cari au locuit în Brăila şi c.ari au suferit mari nenorociri ; ei 
vorbiau de Principate cu atâta interes, încât li veniau lacrimile 
în ochi. 

Admi·1isbaţia acestor cazate e încredinţată mudirilor, cari 
locuiesc. aici şi funcţionează 20 - 30 ani. .La Bazargic a. venit 
totuşi din Const:intinopol un mudir, Hagi Emin Efendi, care-i 
cu totul străin· de orice dorinţă de speculă.· 1n puţin timp,t prin 
spiritul său de dreptate, prin dezinteresare personală' şi dra
gostea pentru Tanzimat, a ·reuşit să fie re'spectat şi iubit de 
toată lumea, Foarte nimerită măsura de a trimite dela centru 
mudiri, cari să poarte la periferie gândurile cele bune ale gu
vernului imperial. Pentru ca roadele să fie cele.dorite, ar trebui 
ca mudirii să aibă idei pi ecise de administraţie şi economie 
politică ; în acest chip ar administra serios şi ar civiliza ţi
nutul, dându-i un imbold spr� producţie. 
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Pe drtimul dintre Bazargic şi Balcic se văd tnari întinderi 
de pădt1re într'o stare de plâns. N� se dă nici o atenţie acestei 
producţil vegetale, de cea mai. mare importanţă pen!ru bogăţia 
ţării şi pentru clima ei uscată. Exploatarea şi amenajare'¼ pă
durilor ar constitui un izvor impurtant de venituri. De ele ne 
vom ocupa însă, d•1pă ce vom cerceb toate pădurile din Do
brog-ea şi Deli Orman. 

Balcic 

Cel mai însemnat port al Dobrogei pe ţărmul Mării Negre 
este Balcicul; aici se puneau la cale afacerlle comt rciale îi1ainte 
de a-şi fi câştigat Varna importanta de care se bucură azi. 
Indată ce comerţul Turciei dobândi dreptul de liber export al 
cerealelor, la Balcic se făcură primele cumpărături. P€st� doi 
ani, comerţul luă avânt în portul Varna şi această mişcare fu 
apoi comunicată tutulor celorlalte porturi ale Mării Negre. 

Tlmpul ce s'a scurs dela �desfiinţarea monopolului până; 
azi a fost mai mult de�ât îndestulător pentru a cunoaşte Ş•

aprecia avantagiile şi desavantagiile tu'.ulo_r porturilor Mări 
Nerre ; rezultatul va fi că unele vor .fi părăsite, iar altele se 
vor bucura singure de toată mişcarea comercială. Negustorii 
vor veni cu corăbille lor în porturile unde nu vor avea de în· 
tâmpinat n!ci un pericol; şi portul Balcic li ofe, ă ar.est mare 
avantaj şi mai ales această siguranţă. Aici, eorăbiile sunt adă
postite de toate vânturlle periculoase ale Mării Negre şi găsesc 
un fund de pământ tare în care ancorele se prind bine şi ţin 
corăbiile, pe când la Vama fundul e aşa de nisipos, că anlorele 
nu se pot fixa. La acest neajuns al portului Vama se adaogă 
acela de a nu putea da corăbiilor adăpost contra vânturilor 
celor mai primejdioase ale Mării Negre. Aceste două incon
veniente nu există în portul Balcic; nu s'a înlâmplat vreodată 
ca o corabie să sufere aici cea '.mai mică stricăciune, pe când 
la Varna, mai multe năvi au fost scufundate; nu mai departe 
decât toamna trecută au fost pierdute trer corăbii, care se văd 
încă acolo, ca pildă a dezastrelor ce se întâmplă în acest ne
norocit port. 

Intrarea în oraşul Balcic e foarte anevoioasă şi periculoasă 
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pentru căruţele care vin încărcate cu grâu, fiindcă el e situat 
pe coasta mării. Cultivatorii, cari îşi aduc aici produsele, s'au 
gândit la mijlocul prin care ar putea să-şi facă un drum şi 
ş'-au impus, de bunăvoie, o contribuţie de 3 ocale de grâu Ja 
căruţă. Cu a�est shb impozit se puteau strânge fondurile ne
cesare_ pentru a se face atât un drum frumos pe coastă, cât 
şi strada pr incipală din oraş ; dar de 7 ani, acest impozit con
simţit şi stabilit de producători în propriul lor interes, a de
venit un venit luat de oameni, cari n'au făcut ·nimic pentru a 
ajunge scopul· urmărit de această contrtbutie. Totalul acestui 
venit a atins cifra <le 50.000 piaştri pe an, astfel că cu ve
nitul unui singt1r an s'ar putea construi drumul şi ,,şura tran
po rtu I produselor. 

Se găsesc în oraşul Balele 150 magazii construite solid, 
de piatră şi acoperite cu olane ; ele pot să conţină un milion 
d e  chile. Se mai construes-: zilnic altele, căci acest oraş e 
debuşeul întregei Dobroge şi Deliormanului. Vin aici cereale 
din razalele Silistrei şi Rusciucului. Cultivatorii depe malul 
Dunării pot, în orice timp al anului, să transporte, pe uscat, 

· cereale, la Bakic, cu mai mult folos decât pe Dunăre la Brăila
şi Galaţi; dnr mai ales iarna, epocă tn special destinată
cărăuşiei, catea Balcicului capătă mare importanţă.

Anul acesta-eu înţeleg anul producţiunii din luna August
anul trecut, până în prezent - au fost încărcate la Balcic mai
multe corăbii decât la Vama. ln anii trecuţi s'au încărcat la
B.1lcic 250 - 300 corăbii pe an.

Din cauza adăpostului de care se bucură în portul balcic,
se văd ades peste 300 corăbii încărcate, care vin să staţioneze
vei în timpul furtunilor mari.

Portul B1Icic e făcut de mtură ; el nu cere din partea
oamenilor de cât prea putine sforţări. Acest port, destinat să
fie cel dintăi port al Mării Negre, a fost aşa_ de neglijat p�nă
acum, încât e lipsit chiar de schela necesară pentru încărca·
tul corăbiilor. Asta cauzează o perdere de 200 chile de grâu
pe an, adică o valoare mai mare de cât cea necesară p�ntru
construirea unei schele, care ponte să dnreze cel puţin 10 ani
şi deci să şi economisiască pierderea ce a avut loc în acest
timp.
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In lipsa unei mici schele, oamenli sunt obligaţi să mear
gă pe scânduri, aşa ră în timpul iernei ei alunecă şi rad în 
mJTe cu sar.:ina ce o poartă în spate, multumiţi da,ă pot să 
scape cu viaţii. 

Adâncimea mării e de 16 metri; aci aruncă corăbiile an
cora; căteodată, cele mai m1ri se op·es: şi mai departe, fără 
a se teme de vre-o primejdie. 

Importul şi exportul B1lcicului produc astăzi un venit 
care se ridică la peste un mili�n piaştri. 

Această cifră arată, moi bine de rât am putea-o fa(:e noi 
atenţia ce trebuie dată acestui port, care cu imbunătătirile in
dicate, este menit să mărească veGitul vămii. Aceste îmbu
nătăţiri, cele mai urgente şi cele mai puţin costisitoare dintre 
toate, nu sunt de cât credite acordate agriculturii şi comerţu
lui pentru a mări beneficiile acestor două r.'.lmuri de activitate 
şi ale Statului. Vorbind despre asemenea credite ni s'a spus· 
că lipsesc rr.ijloJce. Asta înseamnă că nu trebuie să dai de 
mâncare vatii care dă lapte. Ece,nomia în cheltueli e un lucru 
nEcesar, când acestea se fac fâră folos, dar atunci când ele se 
fac cu folos, economia nu constă în agonisire, din contră, e::i 
constă în cheltuirea unei cât mai mari sume de bani care, fiind 
un credit deschis µroducţiunii, dă benefi cii în raport cu chel
tuelile, că i cine seamănă din plin obţine rec0lte bogate, p e  
când cel ce face economie l a  sământă, obţine recolte foarte 
slabe. 

Economia e o ştiinţă vastă, de care producţiunea nu se 
poate lipsi şi care trebuie să fie cunoscută. In economia ani
mală poti trăi fără să cunoşti organele şi funcţiunile respira
ţiei de exemplu ; dar în producţiune, fără cunoJşterea econo
miei, agoniselei şi a creditelor, rişîi să vezi us :ându-se planta 
pe care eşti însărcinat să o uzi şi să o îngrijeşti pentru a ob
ţine fructele ce e destinată să dea. 

Preturile Balcicului au variat în felul urmHor: grâul de 
primăvară dela 40-80 piaştri chila; grâul de to1mnă 30-60 
piaştri chila; orzul 18-25 pia�tri chila. ·Alte cereale nu sunt. 
D'abia dacă, în ce! 10 ani din mmă, au fost încărcate la Bal
cic 10 corăbii de mei. Cât despre p -orumb; el nu -figLtrează, 
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căd nu st! produce în părţile Dobrogei care sunt în legătură 
până acum c.u acest port, Cultivatorii Dobrogei, -în starea ac-. 
tuală a agriculturei lor, cea mai neinteligen!ă şi cea mai defec
tuoasă dintre toate - nu vor putea preda mărfuri!'! lor co
mercianţilor sub preţurile mărfurilor din portul Balcic. Banul 
în Balele are cursul din Constantinopol, cu toate fluctuaţiile 
periculoase, contra căror'\ luptă Banca Imperială, creată în 
aeest scop; chila de care vorbim. însă, e chila Dobrogei, de· 
4 ori mai mare ca acea dela Coi1stantinopol, · adică de 88 oca 
le, afară de abuzurile ce nasc dintr'o determinare vagă şi ne
complectă a măsurilor şi greutăţilor, spre marea pagubă a 
cultivatorilor. 

Cavarna 

La 3 ore de Balcic şi la 7 ore de Bazargic, se găseşte 
pe ţărmul mării, oraşul Cavarna, aşezat într'una din cele mai 
frumoase poziţiuni ce se poate întâlni. Grădinile, pometurile 
şi măreţele pavagii făcute în genul celor din Tr iest, su-nt o 
dovadă de frumuseţea şi starea înfloritoare de care se bucura 
altă dată acest oraş, care nici chiar după 20 ani nu şi-a pu
tut reveni şi care n'are azi de cât 86 case clădite, în mijlocul 
unei mari îngrămădiri de pietre, resturi ale caselor 'Jhămate 
Măreaţa moschee de piatră a scăp1t de ruină. Cât despre 
port, care e la ½ ceas de oraş, el a fost cu )o tul părăsit de 
comerţ, desigur foarte activ altă dată aici. 

Farul 

Intre Cavarna şi Mangalia, aproape de s1tl1I Şabla, la 
distanţă d� 2 ore de ultimul oraş, se găseşte pe ţărmul mării 
un for. Dela pierderea Crfmed, acest far nu mai luminează; 

ln a :est loc naufragiază o mulţime de corăbii. 
Pentru a îndepărta peri�ol 11, Tur�ii contruiseră farul, 

care lumina marea până la 20 leghii. Astăzi nu-i lipseşte de 
cât scările şi creştetul unde se pun lămpile, astfel că, c.u o 
cheltueală de 5-6000 piaştrt, el poate fi reparat, rămânând 
apoi să se mai a_orde do::ir fondui-ile-ne.:=esare luminatu!ui. în 
interesul nJvigatorilor de pe Marea Neagră şi al· comerţului 
nu numai al Turciei, dar al tutulor celorlalte ţări. . 
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Mangalia 

Oraşul Mangalia. capita cazatei cu acelaş nume, se gă
seşte pe ţărmul Mării Negre; el nu are decât 80 case lo.:uite 
de 75 Tur..:i şi 5 raiale; în portul său nu se fac de cât afaceri 
fără importanţă Cu toate cele 40000 chile ce produce acum 
cazaua Mangaliei, nu se tnc.'.lrcă aci de cât 7 8 corăbii pe an. 
Lucrul acesta ii fac cei 393 Turci şi 5 Bulgari ce locuesc în 

35 sate ale cazatei. 
La Mangalia se cultivă două feluri de grâu de primăvară 

ca şi ·tn celelalte 3 cazate ce am studiat: arnăutul cu boabe 
lungi şi „colosul'' cu boabe rotunde. Prima varietate e culti
vată în mai mare cantitate·. Cultura grâului de toamnii a fost 
părăsită în aceste 4 cazate. Productia grâului de primăvară e 
de 5-6 boabe la tma de sămânţă; recolta cea mai bună nu 
întrece niciodată 10. 

Mangalia, oraş distrus acum 20 ani, e foatte veche. Ea 
are un port constr.dt de oameni, cari simţiau ndâ:1c L>t inte• 
resul ce are o ţară de a înlesni, prin toate mijloa:ele posibile, 
relaţiunile comerciale. Hagi Mehmet Aga, bătrân octogenar, 
ne-a spus că bunicul lui a văzut digul ce adăpostil altă dată 
corăbii!�, car-! se găs;au în port 11l Mangaliei. Digul 
avea o grosime aşa de mare, în.::ât puteau să meargă 
pe el do1ă cărnţc alături. Acest bitrân m1i ştia dela înaintaşi 
lui că, pe creştetul zidului se· găseau statui de marmoră în ge
nul celor ce împodobe3c astăzi Civita Vechia; deci el trebue să 
fi fost foarte vechi. Acum se află de două pi�ioare sub nivelul 
apei ş_i, când marea e liniştită, i se zăresc unele părţi. El adă
postea altădată portul Mangalia; azi, urmele lui, începând din 
dreptul oraşului Kisle Buroa, înaintează in mare pâ1ă la o dis
tanţă de 80 metri. Aici se intrernpe, lăsând intrarea în port 
cu acces spre lacui Mangalia, cnre comunică cu marea şi înn
intează în uscat pâr1ă la o distanţă de o o·ă de mers. 

Câţiva Turc:i a_u văzut o piatră scoasă din mare şi care 
ave1 pe o parte o inscriptie; ei mi-au co nunicat că o luase 
un invătat armean, spunându-le că din ce citise pe ea, por
tul . Mangalia fusese CQnstr.uit de Armeni şi că inscripţia era 
în limba armeană. Turcii, totuşi, şi-a11 p.!rmis să se îndoi ascii 
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de această afirmare şi au continuat să nu dea nici o atenţie 
a·�estor lucruri OJTe D-l de Lamartine, zicând în' călălotia 
sa în orient, că nt1 e nimic eroic nid războinic în această 
rasă de oameni, să se f i  înşelat. Piatra din Mangalia ne -ar 
putea conving·e dacă· această afirmare e falşă sau nu. 

Chiusfenge 

lnainte de 111timul război, Chiustenge er"a o fortăreaţă 
construită pe ţărmul Mă�li Negre. Portul Chiustenge e aşa fel 
aşezat, încât las� fătă ndăpost cnrăbiile care vin aci. Mai cu 
seamă lama vânturile sunt foarte periculoase; �l_e au sfără
mnt în luna Noembrie nnul trecut două corăbii încărcate în 
ne est port şi g::il8 de plecare. Nu se în :af�ă la Ch;ustenge, y.._

p e  an, decât 8-10 corăbii de grâu şi orz; dar cârid recoltele 
sunt îmbelş·1gate, numărul lor se ridică la 25-30; acest lucru 
nu s'a mai întâmpl 1t însă de 3 ani, căci în acest tlmp a fost 
foamete. 

Chlustenge a fost un vechi oraş comercial, întemeiat de 
Genovezi. Portei avea cheiuti constniite din piatră; dar a fost IX. 
atât de neîngr'jit, încât s'a permis corăbiilor să arunce în mare 
toate resturile netrebuin.:ioase. Jn chipul acesta i s'a ridicat 
fundul, aşa c.ă azi vasele nu se m:ii pot :\propia nici de chei, 
nici de port (uride nu sunt în siguranţă). 

Judecând după imensele coloane de granit, de marmoră 
şi' ornamentele care formează grămezi de pietre în ruine, por
tul Chiustenge trebuie să fi fost foarte infloritor altă dată. El 
se găseşte pe ţhmul Mării Negre la distanta cea mai scurtă 
de aci la Dunăre. Această di�tant! e numai de 10 ore; prin ur
mare oraşul e chemat s! jo1ce un mare rot' în comertul Ori
entului cit Occidentul. 

Chiustenge ca şi Varna, Mangalia şi Cavarna. nu e adă
postită î11 chip natural; pentrn a•i da acest adăpost, ar trebui 
să se construiască în Mare un dig de 150 metri lungimt:, în- ' 
cepând din locul unde se găseşte încă temelia unui asemenea 
adăpost mai ve..:hi Mudirul m'a asigurat c�, din venitul aren· 
delor satelor din cazaua �h:ustenge, s'ar· putea construi aici 
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un port, în- stare să primească ce-l puţin 300 corăbii.· lmpor- 'j!.,. 
tanta -acfua-lă a arestui port e aşa de neînsemnată, înr!t nu se 
ia nici o vamă ·pe produsele încărcate a.i. 

Linia· Chiust_enge-Cernavoda 

Această linie de comunicaţie-intre Dunăre şt Marea Nea· 
gră a fost obiectul unor studii foarte serioase din partea Com • 
paniei austriaca de vapoare. Vapoarele. ce veneau din Viena 
descărcau călători şi b:igaje la Cerna -V oda şi de acolo tr ăsu
rile transportau totul la Chîustenge, unde UtJ alt vapor îm
barca pentru Vatna şi Constantinopol. Drumul dela Dunăre 
la Marea Neagră se făcea cu trăsurile companiei şi dura 5-6 
c,re. Ace:-;t mijloc de transport a fost prncticat timp de 4 ani; 
dar de 7. ani e părăsit cu totul. 

In lungul parcursului, terenul e foarte ·puţin acddentat ; 
paralel cu drumul, dela jumătatea lui; se întinde lacul Carasu. 
Satele arătate pe hartă nu mai există. Cauza principală a be• 
jeniei locuitorilor a fost lipsa de siguranţă, 

Plecând dela Chiustenge, trţci prin satul Anadolch1oi, pe 
urmă nu mai zăreşti decât cimitirele satelor Carata!, Chiusteli, 
Catasu şi Şilibechfoi şi ajungi la Dunăre h Cernavoda, numită 
acum Bogazchioi. 

Paralel cu drum�l Chiustenge-Bogazchioi., se vede valul 
lui Traian. El e, construit din piatră şi, plecând dela Dunăre, 
ajunge l,a Marea Neagră. 

Pe malul Duna1 ei, la ½ ceas de Bo5azchioi, se găsesc 
ruinele unei vechi fortăreţe, numită pe turceşte Ainanculesi. Un 
val şi un drum. de piatră în.cep·e din această fortăreaţă şi merge 
până la Marea Neagră, lângă Chiustenge. Paralel cu acest drum 
şi pe ct eştetul dealului Cochirleni, la ½ de ceas di! foriărea ţa 
în ruine, se găseşte valul numit de Turci Hindigul lui Traian. 
Jn lungul acestui val se numără peste 17 întreruperi încon
jurate ·de valuri şi cari, desigur, au servit h apărarea ţării. 
Din tot ceea de am spu_s, ne putem convinge că această lini e
între Dunăre şi Marea Neagră, e che·mată să joace un mare 
rol în producţie şi, prin urmare, în comerţul imperiului otoman. 
Urmele pe care cei vechi ni le-au lăsat sub forma drumului 
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de piatră, a.rată imeor_tanta ce ei dădeau corn unicaţiei Dunării 
cu_ Marea Neagră. Dacă în acele timpuri, când industria nu 
avea o aşa mâ.re infl11enţă asuprn destinului popoarelor, a
ceasta comunicaţie exista, cu atât mai mult ea trebue să fie 
restabilită în timpurile noastre de acel ce văd zilnic, că pentru 
a desvolta bogăţiile unei ţări, trebue să încţpi prin a stabili 
căi de comunicaţie bune. 

· Cernavoda sau Bogazchioi

Pe locul satului Bogauhioi, numit astfel de Turci din 
cauza poziţiei sale topografice, a rxistat î,n vechime un oraş 
foarte populat, dacă judeci după'.întinderea pământului acope
rit de vii şi de, grădinile locuitorilor. Acest oraş se cheamă 
Cernav·oda, nume pe care I găsim pe hartă şi care înseamnă 
apă reagră, pe turceşte C„1_asu, denumire pe care o păştrează 
încă !.'.Icul ce ocupă jumătate din întindere, dela Dunăre ia 
Marea Neagră. 

La ·ul Cara·su conm
0

11nică cu Dunărea · printr'un canal na
tural sau bogaz, lat de 20 metri şi adânc de 4 metri Canalul 
şerpueşte într_'o vale. frumoasă, formată din două lanţuri de 
dealuri paralelr, rare pleacă dela Dunăre. El are o întindere 
de o 01ă pe distanţa Dunăre Carasu. Când apele Dunării sunt 
în creştere, ele trec, prin canal, în Iacu! Caras11, rare se umple 
de apă şi se întind_e până la satul BulbuJar. Câ,1d apele Dună· 
rii scad,· ele se s curg din lac în fluviu, până' ·11 un niv.el de 
echilibru, care lasă canalului o adâncime de 4 metri ; astfel va
poraşele· mici pot c, să stabileas<.>ă o comunicaţie continuă 
intre Dunăre şi Carasu, al doilea -centru de schimb, unde se 
ţin de două ori pe' ·an, două d:in · tele mai importante târguri 
ale Dobrogei. · 

. -

Debuşeurile Dobrogei la Dunăre 

Cele mai însemnate fluvii, folosite ca artere d� legătură pe 
apă între pJpoârele Europei sunt: Rlnul în apus şi Dunărea. în 
Răsărit. Pe aceste ;două fluvii, care ·s·mt drumuri naturale, 
săpate de O-zeu pentru· fericirea oamenilor, au plutit din tim.:. 

. · purile cele mai vechi toti acei ce căutau să se irnbogalească, 
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Pe malurile Dunării mai ales, numeroasele ruine de cetăţi do
;edesc vechea nevoe de a- păstia prin forţă un drum tot prin 
forţă cucerit. Azi pe porţiunea de Dunăre, ce aparţine Imperi
ului Otoman, mai tonte cetăţile de altă dată sunt dărâmate 

Numărul lor nu e mic, căci se găsesc la distanţă de două 
in două ore· pe o lungime de 200 leghii. Timpurile s'au s�him· 
b at; ceea ce altă dată era destinat pentru război, va servi 
ne�părat păcei şi solidarităţii tutulor popoarelor; care işi cată 
existenţa în pr.egătirea producţiunii şi nu în acea a distrugerei 
Toate .punctele de pe  malurile Dunării, renumite altă dată prin 
rhboae, devin sau tind să devie pe 7i ce trece, debuşeuri 
pentru producţie. Porţile de fer ale Dunării au fost sfârâmrite 
de contele � zecheny şi pe malurile acestui fluviu s'a construit 
de!� Orşova până aproape de Moldova unul dintre cele mai 
frumoase drumuri din Europa. Dar nu e prim, dată când gă
s im în drumurile B„natului şi ale Valahiei simptomele noii 
lmpulsiuni, pe care spiritul secolului nostru a imprimat-o so• 
cietăţilor moderne'. căci po 1uri peste Dunăr� şi şosele dea
lungul fluviuld au fost construite chiar din timpurile vechi, 
de căire lmpăratul Tra ian, în urma cuceririi şi colonizării D1 -
ciei, şi încă cu o _muncă infinit sperioiră acelei din zilele 
noastre. Aspectul Dunării este trist; ţărmurile acestui flu viu, 
în partea ce aparţine Turciei, sunt deşerte: ele nu sunt nici îm
podobite cu fortăreje frumoase, nici prevăzute cu drumuri 
bine Jntreţinute. Lucrările lumei vechi sunt în ruină; luc răr;Je 
lumei noi n'au început încă. Cu toată această stare de stag
nare a activităţii omeneşti,. întrezărim un imens viitor rezervat 
Dunării. 

Napoleon, omul genial, care a ridicat Rinul la o mare 
importanţă politică şi comercială şi ale cărui vederi au fost 
realizate, în mare parte, chiar de către acei cari l-au combă
tut, a arătat de asemeni şi însemnătatea Dunării, după cum 
dovedeşte D I Blanqni. 

. . 

. Dunărea, fluvinl· cel mai mare din Europa, (sic) începe la 
Donaulschingen, străbate -centrul ·Europei, primeşte în drumul 
său peste 500 râ-uri şi se varsă în Marea N�agră prin 6 guri; 
Chilia, Sulina, Catârlet, Portita, Jalovacalsac şi Cunte, ·după ce 
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scaldă Dobrogea r,e o întindere de peste ·100 lei;rhii. Navigaţia 
e posibilă pe acest măreţ fluviu, dela Ulm până la Galaţi cu 
vase fluviatile şi dela acest port al Moldovei până la Co:1-
stantinopol, cenhul eomunicatiilor !!U toate mările şi eu toate 
tările, pe vase maritime. Importanţa comercială a Dunării creşte 
pe zi ce trece, graţie curselor stabilite de compania de vapoare 
din Vi�na. Austria, aşezată între Occident şi O,ient, a simţit 
misiunea sa şi a reînsufleţit valea Dunării prin această forţă 
modernă, care reduce timpul şi spaţiul. Canalul lui Napoleon 
uneşte Rinul cu Dunărea şi aburnl uneşte Apusul cu Răsăritul
Parisul cu Constantinopolul, idealismul cu materialismul ,- spre 
marele folos al civilizaţiei, umanităţii şi bogăţiei tuturorpopoarelor. 

ln timpu•ile noastre, relaţiunile comerciale pe Dunăre dau 
oamenilor putinţa să se ajute între ei să-şi schimbe ideile şi 
produsele lor, graţie aburului care a împlântat stindardul pu
terii în toate oraşele care, situate pe mal urile Dunării, serns � 
c.a debuşeuri unui mare număr de ţări. 

Privind ţărmurile acestui fluviu, ce aparţine imperiului oto-· 
man, dela Belgrad, capitala Serbiei, pe partea dreapU, până la 
Orşova şi d� la acest oraş pe ambele părti, găsim, pe malul 
tsâng_porturi!e principatelor Moldo-Valahe, la Cerncţ,Islas. Turnu, 
Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, l_alomiţa, Brăila şi Galaţi; p e  malul 
drept, porturile Bulgariei, Vidin, Lom, h.ahova, Nicopole, Islaz, 
Rusciuc, Silistra; şi ale Dobrogei, Hârşova, Măcin, Ghecet, 
Isaccea şi Tulcea. Dela Tulcea înainte Dunărea se ramifică şi 
formează mai multe braţe. Toată tnt'nderea de pământ, co prinsă 
între canaluril<; prin care se varsă Dunărea in Marea Neagră, 
formează -terenul neutru al Rusiei şi Turciei. Acest din urmă 
imperiu se întinde pănă la regiunea cuprinsă între bratul Chilia 
şi braţul Dunăvă!, care, împreună cu Sulina şi ţărmul Mării 
Negre, alcătuesc )elta, zonă neutră, unde au început să se 
stabilească Ruşi, formând sate noi. Astfel că, de fapt, imperiul 
tuturor Ruşilor e stăpân pe gurile Dunării şi, prin urmare pe 
comerţul Orientufui cu Occidentul. Austria, care caută să apere 
.comerţul răsăritului cu apusul de neajunsurile ce ar rezulta 
din luarea t1i stăoânire a gurilor Dur.ării de către Rusia, în 
virtutea tratatului dela Adrianopole, a căutat un alt' drum prin 

9 
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Dobrogea cAtre mare; astfel a fost· ales canalul Suli11a, a cArui

·adâncime de apă scade din an în an.
Pe Dunăre, v:ipoar"le c.om panici At1striace urcă şi co-· 

boară fluvittl, transportând prJdusele Turciei şi Gerrnaniei. 
Printre cele mai de seamă produse ce se transportă din Do· 
brogea în Bt1lgaria sunt. în prima linie, lâna, se11J şi pielăria. 
Lâna destinată pentru pentru Germania, iese din Rusia şi Tur
cia. dar cea 1nai mare cantitate a acestei mărfi e încărcată la 
Ruscittc, Şiş�tov, Lom şf Vidin. Tot în aceste patru oraşe se 
încarcă şi seul. . · . . 

Pielăria e u11 articol foarte important; sub un volt1m mic 
ea coprinde o valoare mar�. Ea reprezintă nu numai valoarea 
pieilor de capră şi oaie crescute î11 Dobrogea şi Bulgaria, dar 
şi pe acea a muncii depuse de meseriaşii din imperiul otoman. 
Acest produs al 31lricuJt11rii şi industriei Imperit1luf e foarte 
căt1tat la Viena şi în Germania. Cea mai mare cantitate a a-
cestor piei de capră şi oaie lucra te se încarcă la Lom şi la 
Ni-:opole 

Seul de asemeni e un articol important. S€ exportă pe 
vapoare peste 10.000 quintale pe an, din care ce� mai mare 
cantitate şi mai bună calitate e încărcată la Silistra şi Lom. 

Aceste trei produse urcă Dunărea cu destinatia către străi
nătate; sunt şi corăbif, care coboară fluviul spre interiorul im
periului otoma11. ·Ele duc seul, untul şi brânza pentru Con
stantinopol; postav grosolan, numit abl, ce se �încarcă la Târ-

• 

nova pentru Oalati, unde se mai transportă şi o mare canti-
tate de piei de miel. 

Produsele străine, pe care le importă vapoarele în im
periul otoman, consistă în tot felttl de articole de manufac
tură din Germania, în bumbac, mătăsuri, postavuri, ce se de ... 
poziteaz� mai ales la Rusciuc, coase şi fier faso11at pentru dife
rite trebt1inţe ale consumatorilor, o mare cantitate de otel ce 

� . , 

se descarcă mai ales la Siştov. mobile şi trăsuri pentru Prin• 
cipate, ce se descarcă ln Giurgiu, la Galaţi şi chiar la Con-
stantin.)pol. 

• 

Va poare le deserves „ de asemeni şi· corr1erţul cu l·ipitorf, una 
din ramurile cele mai importa,1te ale productiunii Tur�iei. Se 

' • ""' I I 

• 
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pescuesc lipitori în numeroasele lacuri de pe lângă Dunăre, deta 
Vidin până la Marea Neagr�. Depozitul princip3l al exploatării 
lor e Rusciuct1l. Cele trei speţe de lipitori, lungi, mijlocii şi 

mici revin la 15 florini livra. şi se vând cel ·22. Comerţul cu 
li pitori le e ce I mai productiv; el îmbogăţeşte foarte· repede, dar 
e şi plin de riscuri. Aceste anelide, din 1nomentul c�mpărării 
până la acel al vinderii, cresc; prin• urmare valonrea mărfii St!

măreşte, nu prin diferenţa ce există între prett1rile foarte scă-
. z!.lte în Dobrog1?a, de unde se cumpără şi cele foarte ridic�te 

în toate celelalte ţ�ri t1nde se vând, ci prin creşterea valorii ei 
intrinsece. Aşa dar, în afară de posibilitatea de oscilare a valorii 
de schimb a lipitorilor în favoarea negustorului, acesta s�oate 
t1n beneficiu considerabil din modificarea care se face în însăşi 
rriarf a sa prin mărirea volumului şi greutăţii ei. In orice comerf 
de vite ce se transportă din1r'un loc în altul şi mai ales al 
ace lor ce se vând dupa greutate, totdeat1na se produce oare-

• 

ca re scădere î11 timpul călătoriei dela locul prodttcfiunfi până 
la acel al consumării; în comerţul cu lîpitoJ�i ţnsă se întâmplă· 
tocmai co11trarul; din această cauză se cat11ă lipitorile cele mai 
1n ici, e Ie fiind ce 1 e mai profit a bi Ie Se şi face un mare come rt
cu ele şi am văzt,t la Rusciuc peste 200 ocale la o încărcătură· 

Toate debuşet1rile Dunării sunt astăzi deservjte de 4 
vapoare, dintre care două pentru malul stâng şi două pentru 
cel drEpt. Aceste vase ale c.ompâ11iei austriace din Viena se 
opresc Ja Galaţi, unde 3oses: alte vapoare din Constantinopol 
ale Companiei Lloyd-ului austriac, care stabilesc comunicaţia 

· î11tre centrul Germaniei şi · Turciei, în t.re Occident şi Orient.
Venitu I a 11 ti a I a I ce I or patru cor ă bi i ce · p Iute s c pe Dunăre, 
atinge cifra de 5 milioane de piaştri pentr.u transportul măr
furilor expottate şi importa11te. E de ajuns să cităm această 
cifră pentru a atrage atenţia guver11ământ11lui imperial asupra 
importanţel comerţului pe Dunăre cu ajutorul vapoarelor. Dacă 
imperittl otoman ar poseda vase pe Dun�re, el ar avea, pe 

· lângă avantajele 1no1·aJe şi politice, un folos material care, fără
nici o îndoi 1 lf\, t1·ebuie ţinut în seamă.

· 
Rusia posedă şi ea vapoarr, care detervesc linia Odesa-

Galaţi. Aceasta nu putin profită de pe urma micei sale flote 

• 

-

• 

• 

• 

• 

•
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fluviale. Oare nu1nai Turc�a va mai sta mult timp fără sa pro-
fite de lucrurile care-i aparţin ? 

Am ar�tat foarte sumar, totuşi, i1ni place să cred �ă în 
deajuns, foloasele pe care comerţul le trage din întrebuintarea 

• 

vapoarelor ca mijloc de comunicaţie pe Qnnăre. Acest mireţ 
fluviu e străbătut de un imens număr de corăbii cu pânze de 

. 

toate mărimile, care deservesc porturile dobrogene şi bulgăreşti 
depc maluri\e lt1i. Grâul, porumbul, seul,· untul şi toate cel�lalte 
produse ale agriculturii şi creşterii vitelor s11nt tra11sportate 
dela Vidin până la Tul�ea pe corăbii cu pâ11ze. 

Toate cerealele transportate pe Dunăre se opres� la 
Gl1ecet, lângă Măcin, unde sunt încărcate în vapoare pentru a 
continua călătoria pe mare. 

Untul şi seul se opresc Ia Rusciuc şi Silisfi�. de unde 
su11t transportate pe uscat la Varna. 

Toate obiectele f abrjcate în Oermania ,pentru Bulgaria, vi11 
• 

pe Dunăre la Rusciuc, debuşeu principal al tutulor produselor 
destinate fie pentru Viena. fie pentrt1 Constantinopol. 

Producţiunea grâului creşte an de an ; totu�i cultivatorii 
nu-i pot vinde sub 1 O piaştri chila, de Constanti11opol. 

Comerţul de grâu în Dobrogea, ca şi la Rusciuc, se face 
într'un fel cu totul defectuos: neguştorii străba � satele ctt 6 
lt1ni înainte de recoltă şi cumpără pe un pret convenţional re
colta viitoare l"ârgul astfel făcut e periculo-s. câ11d penti;u cul
tivator, când pentru negustor, după cum în urma recoltei pre
-turile cresc sau scad .. Inainte de a vinde un lucru, trebuie să-l 
ai ; acesta· i un adevăr banal de tot, cu toa•te acestea nu-i 
luat în sramă in comerţul de cereale din aceste ţări. Vânzânâ 
cerealele înaint� de a le a vea1 co11tractanţii se anga jeaiă la 
condiţiuni, care de multe ori nu se pot îndeplini din cau,za unor 
împrejurări, ades independente de voinţa omului. La acest in
co11venient se adaogă un altul : cel ce rezultă din determiqarea 
preturilor înaintea recoltei. Preturile se dau producă·torilor 
după ofertă şi cerere; prin urmare trebui·e să cumpeFi Şi să 
vinzi după recoltă, adică după cunoaşterea trebuinţelor c011-

st1matorilo1· şi a posib:lităţii de a Ie s:.itisface prin produ<:ători. 
Cursul· pietei la cereale se fixează la Varna ; el atârna însă şi 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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de prrţul cerealelor din alte oraşe ale Dobrogei. Pentru a nu 
pierde, trebuie să fii în curent cu toate acestea. 

Grâul e transportat pe ş Iepuri, care sunt un fel de hambare 
ptutitoare. Se plăteşte dela Rus.:iuc la Măcin 20 - 25 piaştri 
pentru 1000 o-cale de grâu. Dela Măcin· la Constantinopol se 
plMeşte 2 piaştri chiria unei chile, adică 100 piaştri pentru 
1'000 ocale. 

După grâu, seul şi untul sunt prndusele cele mai im
portante ; se încarcă peste 

100.000 ocale· de seu la Rusciuc. 
50.000 ,, ,, ,, ,, Plevna 

150.000 ,, ,, ,, • Şiştov 
200.0·00 ., ,, ,, ,, Si!ic;tr:i, care păstrează încă 

cu demnitate reputatia de a produce cea mai bună calitate de 
seu. Se vinde 5 - 6 phştri ocaua şi se plăteşte 25 piaştri 
pentru transportul pe uscat dela Silistra la Varna, a 100 ocale. 

In ·oraşele Dobrogei : Măcin, Isaccea şi Ttilc.ea, se mai 
face un c.omert insemmt şi cu lemnărie, care consistă in scân
duri de tei pentru Co·nstantinopol şi cu tot felul de lemne de 
stejar servind la construirea corăbiilor; dar de câţiva ani, a
ceastă ramură de producţit1ne, ca şi celelalte, e într'o stare de. 
stagnare şi chiar decădere descurajatoare. 

Proect asupra căilor de comunicaţie din 
Dobrogea şi o parte din Bulgaria 

pupă cc am străbătut, pe rând, toate oraşele situate pe 
ţărmurile Mării N !gre, dela Vama pânf la gurile Dunării, ca 
şi pe toate cele situate pe rP.alurile acestui fluv;u, am comu
ni:at rezultatul c!rcetă:rilor mele într'o seric d ! articole. Pă
răsind periferia acestei frum1ac;e ţări care, din punct de ve
dere tomer-:ial şi politic, s! găse1te în îm;>rejurările ce-te mai 
favor�llile pentru p.ro iucţia bogăţiilor, am crezut că e bine să 
întreţin pe cititorii noştri· as'lpra căilor de comunicaţie din 
aceste ţinuturi. 

Căile de comunicatie ce există acum în. Dobrogea şi într'o 
parte a But1ariei, merită ·această denumire mai mult pentrucă 
e·le au fost trase ·d.e loctritorii de aci ca să arăte şi să străbată 
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distanţele între diferite P.uncte, decât ca_ să întesnţ!ască trans_-. 
portul produsel(?r la târguri. Nici o lucrare de acest fel fa fost 
făcută până acum; astfel şi mijloacele de trnnsp�rt sunt în ar
monie cu  drumurile. Căruţe fără cea mai mică buc�ţică de fer· 
şi costând de la 60-80 piaştrii una, stă bat Dobrogea, croindu-şi 
singure drumul. Starea acestqr căi depinde de căldură, '-!midi� 
tate şi toţi factorii atmosferici. Când pământul e îmbibat Ci! 
apă, drumul e impradicabil şi cultivatorul înţelept aşţeaptă 
timpul frumos, căldura şi vântul care usucă pământul şi fac 
calea practicabilă. Această întârz!ere în s�himbul produse.ior 
e contrară legii producţiunii. ln tot. ceea ce facem, pentru sa
tisfac.erea nevoilor noastre, ,se cere economie de timp pentru a 
produce lucrurile cu preţul cel mai mi-: posibil; ră::i, a reduce 
t impul şi spaţiul la proporţlil_e activităţii omeneşti, însemnează 
să ne satisfacem ne·rnile cu mun::a cea mai mică, cu timpul cel 
mai scurt şi prin urmare cu c;el m·ai mi.! preţ posibil. Dela în
ţelegerea acestor simple noţiuni trebue să aşteptăm primul 
imb-old ce se va da producţiunii bogăţiei. 

ln zilele noastre, prima muncă a unui om care ajunge în
tr'o ţară sălbatică, consistă în ,facerea unui drum, în con�tni
irea unei şosele practicabile în orice anotimp. Asta ne face să 
socotim construirea de şosele în Dobrogea şi o parte a Bul
gariei ca unul din mijloacele cele mai eficace pentru a da o · 
mare dezvoltare producţiunii şi, prin urmare, bogaţiei _şi pu
terii imperiului. 

Studiul drumurilor unei ţări e foarte necesar; o sumă de 
împrejurări fac ca curentul mărfurilor să se îndrepte spre a� 
n urnite puncte ale unei ţări, mai bine situa tă decât altele. A· 
junge să constaţi starea actuală a circulaţiei dintr'o ţară, pentru 
a putea pune jaloanele căilor de comunicaţie ce urmează să fie 
.construite. Vom expune acest lucru. Rezumând experienţa ce 
se face în ţ;iră de secole, ca şi nevoile acestei ţări, vom putea 
să tragem adevăratele linii,' pe care viitorul e chemat să le în-
deplinească. 

După conformaţia topografică a Dobrogei, centrele căilor 
de comunicaţie nu sunt. de fel luc1mi datorite înfâmplării; ele • 
sunt fixate cte natur_ă şi de împrejurări indepenq�ntţ dţ v<;>inţa 

www.minac.ro



135 

oamfnilor, Observâgu-le,: bagi de seamă -numai decât că toate 
ţinuturile care se găsesc în Dobrogea, înspre munţii Balcani, 
gravitează spre Bnargic, pe când cele dinspre Dunăre şi dea
luri au centrul lor de comunicaţie la Carasu. 

Vom constata distanţele actuale ce se găses; între 
a;este două centre şi oraşe, situate atât pe malurile Du
nării, cât şi pe ţărmurile Mării Negre. Vom indica în acelaş 
timp, toate distantele ce există între oraşele Dobrogei 
ca şi cele care separă oraşele dunărene de oraşele maritime. 
Din cunoaşterea tutulor a !estor dis.ante, ca Şt din mişcarea co�1er
cială ce are Io: în fiecare oraş şi despre care. am vorbit c iti
torilor noştri, va reeşi aprecierea tutulor căilor de co,nunicaţie 
ale Dobrogei, ca şi indicarea şoselelor �e trebuesc construite 
pentru satisfacerea celor mai urgente nevoi al� ţării. 

Am spus că Bozargic şi Carasu sunt cele două noduri de 
comunicaţie ale Dubrogei, distantele care ,epară aceste două 
puncte de toate oraşele situate pe malurile Dunării şi ale Mării 
Negre sunt după cum urm�az�: 

Depărtarea dela Bazargic la oraşele situate pe malurile 
Dunării: 

Până la Tulce 1 38 ore 
,, .,_ M�cin 42 ,, 
• ,, Hârşova 32 •

Dela Bazarglc la oraşele 
Negre este: 

Bal..:ic 8 ore 

Bogazchioi 20 ore 
Silistra 16 • 
Rusciuc 40 „ 

situate pe t�rmurile Mării 

Chiustenge 18 ore 
Mangalia 12 „ Bab1 28 „ 

Distanţa dela Carasu la oraşele situate pe ţărmul mării: 
Baba 16 ore Balcic 16. ore 
Chiustenge 8 „ 
Man6alia 12 „1

Varm1 24 „ 

Dela Carasu ·1a oraşele Dunărene : 
Tulcea 22 ore Bogazch oi 
Isaccea 24 ,, Raşovata 
Măcin 24 „ Silistra 
Hârşova 16 ,, Rusciuc 

Intre oraşele situate pe malurile Dunării 

4 ore 
6 " 

16 ,. 
36 „ 

şi acele situate 
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pe ţărmul mării Negre. sunt de par�urs următoarele distante : 
Dela Tulcea la Baba 6 ore Dela Hârşova la Mangalia 24 ore 
,, Isaccea « · « 8 ',, « Bogaz·chioi « 13 ,, 
,. Măcin -.: « 12 ,, « Raşovata,, « 15 ,, 
,, . Hârşova « « 22 ,, « S·llstra ,, « 24 , , 
,, Măcin-Chiustenge 30 ,, « Hârşwa ,, · 8:tlcic 30· ,, 
,, Hâ1şova � « 28 ,, « Bogazchioi • 20 ,, 
., Bogazchioi « 11 ,, « Raşovata „ 26 ,, 
,, Raşovata « 1� ., « Silistra „ 24 ,, 
,, Silistra « 22 ., « Rusciuc „ 46 ,, 

Dela Baba Ia Bal:ic 34 ore Dela Mangalia ta'Balcic 8 ore 
,, Chilistenge „ 19 • ,, Varna ., ,, 8 � 

Intre Dtinâre şi mare sunt patru linii principale de co
municaţie, care ocoles: Dobrogea sau o străbat prin mijlo.:. 

· 1) Prima şosea, dela Turcoaia la Baba, oraş situat pe
malunJe Iacului Razim, care comunica cu Mar�a Neagră prîn 
cele trei guri ale Dunării, hece prin următoarele lo�alităti, irttre 
care depărtarea în ore e cea arătată în paranteză: 

Cerna (la l oră) Başchioi [la 1 oră] 1]

Akbunar (. 1 ,, ) Armutli (
0 

1½
.,
D.

Ortachioi L, 1 ,, ] Camber (
,, ½ ,, 

) 
Cine li [

,, 
2 ,, ) Ba·ba (,. 1 oră ) · 

Astfel şoseaua dela Dunăr� la Ma'rea N-!agră nu 
durează decât 9 ore şi treci prin cele ?

° 

sa•e pe care le-am 
numit. E şoseaua cea ma:i scurtă. Numeroasele sate situa.te pe 
această cale do·vedesc importanţa sa. Adăogaţi că ea merge 
în întregime dealungul a două văi. dintre care un� se întinde 
dela Dunăre până fa Ortachioi şi, după c·e urci ½ oră, cobori 
în cealaltă vale care se prelungeşte până la mare. 2) A doua 
şose:1, cea dela 'Bog1Zchioi la Chiustenge, pe care am descris-o 
într'unul din ultimele noastr� articole, e foi.de accidentată 
şi se străbate î 1 11 ore. 3. A treia şosea dela D.măre la mare 
e cea mai im()ortantă pentru sfarea actuală a producţiunii 
ţării. E acea dela Silistra la Balcic. şi Varn1. Ea străbate o dis
tanţă .• de 22 leghii trecând prin Bazargic şi ajunge la unul din 
cele două oraşe maritime situate la o egală dis�antă de acesta• 

1) Ia toxt, greşit, Paşa Câşla,
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Cum eşi din' Silistra, 1 vezi încă resturile a două şosele paralele, 
·construite din piâtră Jn timpurile cele mai vechi. Aceste căi
au: fost aşa de solid construite, inC'ât una ctin ele e folosită şi
asthi, când drumul e rău, însă numai pe o întindere de 3 leghii,
până la regiunea pădurilor; de aci înainte vechea şosea dispare.

4. Dela Varna la Rusciuc, distanta nu e clecât 36 ore şi:
şoseaua trece prin Carapcea, prin leni-bazar, la.5 ore de Vama•
la 7 ore de ultimul oraş.

Priu Rasgraa Ia 12 ore 
,, Rusciuc ;, 12 ,,

. ln fine, dist�nţele dintre toate eraşele sit'uate pe malurile 
Dunării; dela Vidin până la, M'area Neagră sunt după cum urmează 
Dela Vidin la ·Lom 18 ore Turtucaia la Silislra 12 ore 
• Lom • Rahova 16 • Silistra « Raşovata 12 ,.

• Rahova • Nicopol 6 • Raşovata • Hârşova 12 « 

« Nicopol « Şiştov 12 • Hârşova « Măcin 12 • 
« Şiştov • Ruşciuc 12 • Măcin • G:>lati 6 « 

• Ruşciuc „ Turtuca!a1Jl2 • Galaţi „ Isaccea 12 « 

Isaccea „ Tulcea 6 • 
Trăgând pe harta Dobrogei linii spre toate punctele pe 

care le-am indicat şi care coprind toate căile de comunicaţie 
ale acestei provincii şi ale unei părti din Bulgaria, se obti ne 

; . . 

o �edere generală asupra tutulor şoselor de construit. 
· Am _tras aceste linii conduşi, mai întâiu, numai de mintea

poJstră, c:ire ne-a ajutat sl căută'm mijloacele destinate să 
satisfacă tvate nevoile de comunicaţie în Dobrogea. Pentru a 
nu fi induşi în eroare prin :rcest mijlo:, am recms şi l:i prac
tică, adie� la experienţa care trebuie să se pronunţe totdeauna 
în ultima instanţă. Privind din _punct de vedere practic căile 
de comunicatie, aşa cum sunt azi· în Do-1,rn.gea, găsim că, con
trar de ceea ·ce am făcut noi, dtntr'un singur oraş sau dintr'un 
stngur sat ies atâtea drumuri, încât nici cel mai b·un geograf 
nu s'ar · putea orienh pentru a ajunge Ia u.1 alt sat. Orice 
cuttivater, eşind din ·sati.!I său, î�i faa s'ingnr, dîUp.ă caprkiile 
lui, drumul pe ca-re-I are de parcurs, din care cau�ă se găsesc 

1) 1n text Turke.
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în acest ţinut drumuri nenumărate, Numai . cirpulaţia stabileşte 
deosebirii� dintre ele, deosebiri pe care, după 3 snu 4 luni de 
călătorie, te deprinzi să le faci şi_ să le apreciezi după ade
vărata lor valo'.lre; se pot căpăta astfel învăţături foarte, folo
sitoare, care dau observatoruiui p osibilitatea să indice linia _ce 
trebuie urmată în construirea şoselei. 

Linia pe care am tras-o în chip teoretic între toate oraşele 
situate pe malurile Dunării, o găsim urma fă de două căi: .una 
pe coastă, iar alta jos lâ,1gă apă. Nevoile şi experienţa au 
stabilit aceste două drumuri paralele. Când apele Dunării sunt 
scăzute, circulaţia între qele două :oraşe se face pe d_rumul 
de jos care, având foarte puţin� ,.ucuşuri şi coborâşuri, urmeaz� 
întrucâtva o linie orizontală ·şi parnlelă cu apa. Când însă apele 
cresc, tu,ru c.e se întâmplă de mai multe ori pe aci, acest 
drum e inundat şi atunci comunicaţia se fac.e pe linia depe 
coastă. Ratiunea nu trage d�cât o linie între aceste două oraşe 
pentru a le pune în comunicaţie; experienţa a tras două. Care 
din aceste două linii va trebui să fie aleasă pentru construirea 
şoselei? răspunsul la această întreba�e e uşor de da t. Gân
dindu-ne _bine, şoseaua trebuie �ă se construiască pe linia de 
sus. Executarea ei nu e gre�, c;ăd materia primă se găseşte la 
îndemâna lucrătorului, care va trebui numai s'o aştearnă pe 
drum. Pe aceste înălţimi . am găsit, în mai ·multe locuri, urme 
de şosele·. vechi, constrµite aki de diferite popoare; acesta e nn 
argument ·în plus. că experienţa ,se�olilor confirmă proectul ce 
prezintăm. Pe 

0

drurriut' vechiu se găsesc şi azi poduri, care ar 
putea fi folositoare'·pentru circulatie. 

Pe ţărmul Mării Negre nu e- decât o singură şosea care 
ar putea stabili comu�icaţia între toate ?raşele. 

In int�riorul D_ob_rogei e · indispensabltă o şosea pe linia 
mediană care tffce prin cele do11ă centre, Carasu şi Bazargic,• 

In această şosea,. ce, străbate. mi,jlocul [tării dela o ex _tre
mitate le alta, nr da, tJate acele desti�ate să stabilească comu
nicnţia dela un oraş la . altul. Această linie mediană e pentru 
circulaţia Dobrogei, ceea ce e pentru corpul omenesc artera 
aortă. Din linia median�, ca şi din artera aortă vor ieşi rami
ficaţiile carotide, care vor duce la Ruşc_iuc şi Varna, bracnialele 
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care vor merge la Silisfra şi Balcic şi femuralele, care vor duce 
l::i Baba şi Măcin 

In fine, liniile pe care le-am tras în .chip f.eorefic şi. dru';" 
murile ce le urmeaz.i azi scot încă mai bine în evidenţă nevoia 
urgentă· de a lega, prin şosele bune, Dunărea cu Marea Neagră. 
Şoseaua din Ruşciuc şi cea din Silistra, trecând prin. Bazargic 
se va sfârşi la Vama şi Balcic. Cu o bucăţică de şosea ce mai 
trebue construită se va lăsa lib�ră ·c1rclllaţia prin Bazarg:c, 
pentru cine va merge dela Ruşciuc la Vama sau Balcic. Şoşeaua 
dela Bogazchioi la Chiustenge care, ca şi cea dela Silistra la 
Vama, are în favoarea sa experienţa secolelor trecute,_ v·a leg� 
Dunărea cu Marea Neagră şi prin mijlocul Dobrogei; iar în 
nordul ei, în spre braţele Dunării, şoseaua va străbate, pe dis':' 

fonta cea mai s ;urtă, regiunea cea mai populată a Dobrogei• 
Materia Iul n e  �esar pentru constru-irea ş JSelelor şi podu

rilor pe care le·a'll indicat este la îndemâna lucrătorului. Sunt 
chiar unele locuri unde şoseaua e făcută de natură; rămâne
numai să fie nivel,ate pietrele care apar la suprafaţă. Lucrul 
acesb se întâlneşte între B1ba, Chiustenge şi Carasu, foarte 
aproape de lo:ul unde şoseaua se ramifică şi pe o mare lun
gime pe linia trasă în ultimul timp, dela călătoria M. S. 1.,
între Silistra şi Turtucaia. 

Pe malurile Dunării ca şi pe cele ale Mării Negre, mate� 
rialul pentru construirea şoselelor e fo1rte abundent în rocele 
din sistemul camb�ric şi siluric, ·care compun natura minerală a 
solului. In interio(ul ţării, între rocele terenurilor de transiţie, 
se g-ăsesc rocile plutoni<fe : granit uri· Ja extremitatea dinspre 
Cocoş, micaşişturi şi gnei's spre Pazarli, sieoituri spre Cnior- _ 
cişme, depozite marine şi conglomerate silicioase lângă Eni
cas:ic 1) şi, în general. aproape pretutindeni, roci calcaroase c� 
aparţin tutulor epocelor geologice. Aceste roci prezintă, în 
toate. părţile Dobrogei, marele avantaj că pun la· dispoziţie 
piatra şi varul nec�sar pentru construirea podurilor. Observă� 
rile pe care le-am facut asupra naturii rocelor ce compun pă-· 
mântui D brogei, ne dă dreptul să asigurăm pe constructorul 
de poduri şi şosele că va găsi în a9eastă ţară, din belşug,-tot 
materialul de care are nevoe. 

1) .i\zl Ciamurll·dt;i-Suş.
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In sprijinul creieru �cestor linii de comunicat·ie mai vine 
şi direcţia munţilor şi văilor, aş1 în ·ât, ·rntr'un studiu s-;,ecial, 
orice inginer va găsi mijlocul să construiască şosele le-sni ·!oase 
pentru ,circulaţie şi fo.'.I rte puţ'n costisitoare. Astfel şoseau:t ce 
stabileşte comunicaţia între Dunăre şi Marea Neagră, între Tur
coaia şi Baba, va străbate două văi: Soseaua dela Bogazchioi la 
Chiustenge, dacă s'ar trage în frumoasa vale a Ivr·nezului, ar 
traversa 2 văi: · cea a (:ochiilenilor la Mamut Cuius şi cea 
dintre Roşamac şi• Marea Neagră. 

Nu credem ne ·esar să continuăm cu citarea unui ·mai mare 
număr de exempl.e; cet a ce am spus, ni se p.'.lre deajuns pentru 
a provoca studiile inginerilor de poduri şi şosele. ln interesul a
gri:uiturii, credem că am spt1s t..1t ceea ·ce trebue neaplhat să 
lie luat în consideraţie în traseul şi constr irea şoselelor, astfel 
ca ele să poată procura prodlt-:.ţiunii bogătiilor toate mijloa
cele posibile de desvoltare. 

N'am atins chestiunea dlilor de comunicaţie 'decât in le-
. gătură cu construirea şoselelor şi cnre merită din toate punc

l!;!le de vedere să ffxeze atenţiunea capitaliştilor. Cana�izarea 
găseşte· ş1 ea. în Dobrogea un vast subiect de studiu, mai ales 
în partea mi jlocie a ţării, unde lacul Carasu ocupă jumătate 
din distanta dela Dunăre la Mare1 Neagră, după cum am spus 
într'unul diu ultimele noastre articole . 

. Vom adăoga încă un cuvânt în interesul de7voltării ge
nerale a căilor de comunicaţie ale imperiului. Se ştie dej:i că 
nu există altă ţară mai favorizat,ă 1e.n1tură în ceea ce priveşte 
transactiunile comerciale. Dobrogea, întinzându-se între Dunăre 
şi Marea Neagră� e chemată să profite de comunir.atia prin 
vapoare, pe care a stabilit o pe Dunăre compania austriacă 
din Viena şi pe Mare compania Loyd-ului din Triest. După 
cum a spus t n autor car,, prin cunoştintele şi devotamentul 
său a adus mari servicii imperiuiui otoman, aburul a. fosuiit 
forţele omului. Naţiunile! care s'au în�finat în fata a:estui pu
ternic motor, au văzut numai decât s tu:itia lor îmbunătăţindu-se 
în mod simţitor. Necesitatea unui schimb prompt şi uşor a fă
cut, sau va face în curând din vapoare mijlocitorii păcii, pro
pagatorii fraternităţei universale, această sublimă ict'eie a creş-
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tlnismulnî. Pun'Ctul de în1âlnire, al comunîcatiei Dunărei cu Ma
rea Neagră, e Gal:Jţi. Aci se întâlnesc vapoareie · Dunării cu 
cele ale Măr,ii Negra. Vapoa1ele companiei Lloyd-ului din Triest, 
plecând din Galaţi, a·u în fata lor 6 g.uri pe unde se varsă Du
nărea î11 Mare. Ele urmează canalul cel mai lung şi pătrund in 
Mare prin gura Sulinei, und'.! un far întreţinut de imperiul tu
tuior Ruşilor şi de piloţii ruşi, luminează trecerea corăbiilor 
din Dunăre în Marea Neagră. Aburul, care reduce timpul şi 
spaţiul, le-ar putea reduce şi mai mult, dacă corăbiile compa
nieii Lloyd ului din Triest ar urma. bra\ul Dunavăţ şi trecând 
prin marele .lac. nt1mit Razelm, ar pătrunde în Marea Neagră 
prin una din cele trei guri şi mai ales prin cea numită Portita 
sau p_rintr'un canal ce s'ar constru i .  Observatiunile pe care 
e-am .putut face ne-au detarminat să propunem vapoarelor a-

cest nou drum şi să p .-ovoc ăm studii hidrografice în scopul de
a·l realiza. _Dacă rezultatul special al acestor studii ar fi favo
rabil acestor idei, avantajelc1 ce ar trage comertul ar fi nemă
surate. Drumul vapoareler ar fi ntai scurt cu cel puţin 30 mile
şi navigaţia n',1r mai suferi neajunsurile ce sunt legate de gura

Sulinei. PL1tere1 dătătoare da viata a aburilor ar face ca lo
c.urile pe unde ar trece vapouele să devie grânarele cere mai 
sigure şi mai bogate din imperiul otoman. De dezvoltarea co• 
munlca.tiei depinde astăzi dezvoltarea uneia dintre cele mai 
rodnice, mai populate şi m.'.li bogate cazate din Dobrogea. Baba 
·ca şi Caraharman sau Silv�nia şi Istropolis n'ar întârzia să re
câştig..e ve;hea lor strălu.:ire. Cele 8 sate părăsite între Dună
văţ şi lacul Razelm ar fi din nou populate; cele 17 sate situ
ate lângă �i pe ţărmurile lacului ar fi chemate să se desvolte
şi, având debuşeuti asigurate, ar ajunge dimpret1nă cu celelalte
sate din. această parte a Dobrogei, să poată satisface toate
nevoile capitalei cu produse m 1i proaspete, de mai bună cali
tate .şi mai eftine dt!câl ceh ce ne vin azi din diferite locuri
prin Marea l'Jeagră.

Toată lumea are interes să folosească linia pe care am 
indicat-o; astfel, am aflat cu plăcere, întorcându-ne la Constan
tinopol, că com,Jania Lloyd-ului va txplor..t :n curând drumul 
pe care l-am ,des �ris, prin vaporaşul • Dunărea• ce a fost tri • 
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mis ca să stabilească comunicaţia zilnică între Galaţi şi Brăila 
Cei dol viteji căpitani, d nii Poiret şi Federico :vor fi scu.tiţ i 
de greaua răspu·ndere ce-i apasă în timpul trecerei prin peri
culosul braţ al Sulinei. In aceste momente cr;tice. când tremură 
tot călătorul, race să vezi pe omul, de care sunt legate toate 
speranţele scăpării, îndeplinindu-şi datoria cu demnitate şi a
vând conştiinţ1 binelui şi răului pe care-l poate aduce. Ora ţie 
îndemâ!1ărei şi inteligenţei acestor căpitani, n'am avut de plâns 
nici un accident nenorocit, cu toate că chiar acum în urm/l am 
trecut printr'o mare prim�jdie; ceea ce a fă�ut ·ca d-l Poiret şi 
şi Federico să câştige o consideraţie bine mer tată şi putem 
zice chiar dragostea tuturor călătorilor. 

Astăzi cele două vapoare ale Lloydului, în dnimul lor de 
la Tulcea la Sulina, trec printr'un ţinut mlăştinos, nesănătos, 
sălbate� şi care ar fi d'estinat să rămână m11it timp deşert, 
dacă ele· ar urma Dunăvăţul. ln felul aces'.a, · s'ar chema la 
viaţă pă1ţi din Imperiu) otoman, care nu aşteaptă de cât bine
facerea comunicaţiilor ·pentru•a şi inmulti bogăţiile şi a pros
pera_, c.ondi ţiunile în această regiune · fiind ro�rl_ţ favorabile 
desvoltării producţiunii şi deci bunei stări a populaţiunii. 

. \ 

VI. S o I u I

Mareic aparat, cu ajutorul cărnia· cultivatorul produce 
plantele necesare hranei şi industriei oinului, e· solul. Săpând 
în sol şi sub sol- la o adâncime pofrivită, se aj.unge totdeauna 
la rocă tare. ·oe multe ori însă· această rocă apar.e la supra
faţă, sau se ridică în maluri, munţi şi dealuri la o mare lnnăl· 
ţime deasupra lui. Suprafaţa globului e alcătuită pretutindeni 
dintr'o massă de piatră acoperită de un strat de sfărâmături. 
Ai::eastă parte d e  deasupra formează solul care· interesează pe 
cultivator. El fiind n�scut din .dezagregarea rocelot, conţine 
toate elementele chimice produse prin descompunerea lentă a 
coajei pământului. Aceste substanţe fac posibilă creşterea plan
telor, alcătuiesc mediul în care acestea îşi înfig rădăcinile, 
uşurează. sau lmpiedh:ă cultura. Elementele din care se com
p_une solul sau pătura arabilă, sunt rpateriile minerale care re
zultă din descompunerea rocelor şi, mc.1ter,i_ile' orga,iiee, adică 
resturil� de vegetale şi anfmale care se găsesc în pământ şi 
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constitue hrana principală a plantelor. Natura elementelor ce 
compun solul îi dă proprietăţi chimice, care sunt mar puţin în
portante pentru cultură de:ât proprietăţile fizi·�e, pe c·are . agri
cultorii pun cel mai mare pret. Astfel, în ·-Dobrogea, unde e 
mare bogăţie de materie anorganică,. ei împart ·solurile in tari 
şi afânate, uscate şi umede şi nu în calcaroase, argiloase şi 
nisipoase. Totuşi, dacă am vre.1 să califi'căm solul Doorop-ei 
după elementele anorganice pe care le conţine, munca nu ni-ar 
fi nici pr!!a mare, nici prea complicată. Din· toate materiile chi
mice ce compun solul, nisipul predomină .. Numai în părţile 
vecine cu Marea Neagră şi Dunărea se găseşte nisip curat 
Şi cu solul .steril. Pretutindeni aiurea, amestecul sfo cu restu• 
rile vegetale cons1ituie o pătu:-ă arabila foarte roditoare. Solul 
care, în ·acelaşi timp, este rezervoriul în care se prepară şi 
com;ervă' hrana ·plantelor, având, după .cum am spus, nisipul 
c1 element chimic principal, reţine foarte puţin umiditat<!a şi 
foarte mult căldura. De obiceiu toate solurile Dobrogei sunt 
afânate, aride şi arzătoare. Plantele -suferă mai mult de lipsă 
de umiditate de cât de hrană. şi recoltele sunt foarte expuse 

_la uscăciune. Astfel în uldmii trei ani, recoltele au lipsit cu
totul mai ales în părţile nisipoase. ln aceşti ani de nenorocire 
observatorul atent a notat împrejurările care pot să favori
zeze recoltele, neutralizând până la un punct relele efecte ale 
secetei. Solul Dobrogei are o supr afaţă foarte neregulată,· 
foarte vălurită. Dintr':.in mare număr de puncte depe ţă·rmul 

· Dună1ii pleacă spre interiorul, ţ.ării văi to·aite f1umoase,
adânci şi răcoroase, care îşi prelungesc ramificaţiile la infinit.

· Acolo recoltele sunt la adăpostul marilor călduri care usucă
şi ard tot ce se găseşte pe înnălţimi. Aceste- locuri rl'ar trebui

· să fie însămânţate, ci lăsate pentru păşunea care le acoperă
îndată ce toiul căldurii a trecut.

Afară de m·area varietate în forma văil_or şi ·a dealurilor, 
S! ridică la marginea nordică a ţării munţii acoperiţi de pă
duri, în a căror văi să ră·sfaţă culturile cele mai bogate. 

Nicăeri poate natura ne se arată sub forme mai plăcute, 
mai graţioase şi - rriaf încântătoare de cât în această parte a 
regiunii forestiere din Dobrogea. Pe munti stăpânesc păşunele 
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cunoscute în tot restul ţării ; pe tnnăltimi tnsă solul nu e aşa 
de roditor ca în văi, unde ap_ele au cărat şi au fngrămădlt, 
timp _de secole, aluviuni. 

Solu.I Dobrogei e ma! prielnk re:oltelor de prim l varii ; e 
prea afânat şi prea umed pentru cele de toamnă, părăsite acum 
de toţi agricultorii. 

După spusele cultivatorilor, cele mai bune soluri se află 
în regiunea pădurilor. ln acest loc, stratul vegetal e foarte 
gros şi suprafaţa lui e acoperită de plan'e care injică o straş
nică fertilitate. Anul acesta am ajuns în Dobrogea în momen
tul semănatului; am străbătut-o în tot 1impul creşterii p{ inte
Jor şi am părăsit-o când cultivatorii strângeau_ una dintre cele 
mai imbelşugate r�colte. Plugarul datore�te bog�ţia recoltel�r 
sale marti fertilităti a solului pe care el niciodată nu-l gunu
iază şi îl pădiseşte după 2 sau 3 ani de cultură, nu din caun 
secătuirii lui, dar pentru că a devenit prea mobil. Buruenile nu 
au timp să vatăme culturii'!, deşi ac�stea nu sunt plivite 
niciodată. 

Intre'buinţarea mijloacelor ca:i:e dau pământului facultatea 
de a produce, procurându-i când substantele ce alcătuiesc prin
cipala hr :ină a plantelo:, când pe cele ce-l slimulează şi îm· 
bunătăţesc, e necu_noscută. Legea alternantei. recQltelor, care 
constitue una dintre cele mai frumoase descoperiri ale agrn
·nomilor moderni_ această lege, care ţine pământul într'o stare
continuă de produ ·tiune, este de asemerri necunoscută . Cea
mai mare inbunăt�tire de adus solului acestei frumoase ţă.ri
ar fi întrebuinţarea 'mijloacelor ce i-ar creşte tenacitatea. Pre
tut-indeni aiurea se caută pr.ocedeele simple. uşoare si eftlne,
pentru a face solul mai -afânat; în D.obrogea se sj:nte însă tre-.
buinţa de .a întării aici nu se ounoaşte iotrebuintarea tă v�lu-

. gului şi atunci, pentru a scăpa de a acest· neajuns, se recurge_
tot la natură şi se lasă pământul să se întăr<"ască prin odihnă. 

CI im a 

Poziţia -geografic.ă a 0obrogei are o mare influenţă asu• 
pra climei sale Vecinătatea Mării şi a Qunării în_fretine o ume
zeală. care. potoleşte căldurile verii şi frigul iernii. Primăv�ra. , 
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vine degrabă, pla·1tele cresc şi ajung repede la maturitate, 
iarna soseşte târziu şi dutează puţin, Ploile. dela sfârşitul verei 
fac ca vegetaţia de toamnă să fie tot atât de bogată ca şi cea 
a primăverei. Iarba se usucă pe pământ din lipsă de brate, 
rare s'o cosiască. Caracterele speciale ale Dobrogei au făcut 
să se desvolte, pe o scară neobişnuit de m&re, agricultura pas
torală. Creşterea vitelor, în această ţară , e favorizată de climă 
î•1 chip deosebit. De ceaÎaltă parte a Dunării, ca şi în restul 
Europei, aprovizionarea cu nutreţ pentru Iarnă e una dintre 
cele dintcli griji ale cultivatorului, care trebue să aibă provi
zie pentru cel puţin 5 luni, pe când în ceastălaltă parte a 
Dunării, iarna nu durează de cât 5 sâptămâni şi încă, se în-· 
tămplă adesea, chiar în acest timp, animalele să găsească o 
hrană îndestulătoare în iarba u:;cată, rămasă pe pămân•. Aşa 
se explică de ce vin din Transilvania păstori străini să-şi ier• 
neze vitele pe teritoriul Imperiului otoman, în virtutea vechilor · 
tratate t_ncheiate înfre Turcia şi Austria. 

Dobrogea propriu zisă, fiind descoperită (o regiune de 
stepă), clima ei este uscată ; fa margini! însă în_tinsele păduri 
răcoresc. atmosfera şi o· fac mai umedă. Pt! când în · această 
regiune forestieră, isvoareJe· sunt îmbelşugate şi ţinutul e adă
postit de vânturile puternice, în partea desch1să,. isvoarele se
când, lipsa de apă se simte mult, iar vânturile bat în voe, fie 
dinspre Dunăre, anunţând vreme bună, fie dinspre mare. 
Schimbarea repede a acestor două vânturi contrarii aduce tn -
gheţuri care strică recoltele. Tot din această pricină, se pare 
că se privesc ca sigure numai semănăturile de primăvară. 

Un tătar bătrân a făcut o observaţie climaterică foarte 
dreaptă : ,, Ţara, zicea el, n' a fost altă dată ca acum� Mal de 
demult emu sate în locuri unde e greu să le bănuieşti astăzi 
Acum satele nu se aşează în Dobrogea decât unde găsesc · is
voare şi aş::i trebuie să fi fost totdeauna, Unde au secat is
voarele, au dispărut şi satele. Cum isvoarele seacă unde nu 
sunt păduri, întinse, distrugerea pădurilor a ·avut deci o· mare 
jllfluenţă asupra climei tării". 

Solurile Dobrogei propriu zise, adkă a părţei care n'are 
de loc pădure, fiind nisipo1Se, accentu�ază ş i mai �mult răul 

10 
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efect al căldurii as 11pra "vegetaţiei care. din a :eastă cauză, sea
mănă vara cu aceea din timpul ernei. Vânturile ·care îndulces� 
clima Dobrogei iarna, adu� usdciune în timpul verii. Numai în 
apropierea regiunilor păduroase clim-1 e tot ·timpul favora
oilă producţiimii. Cu toate acestea, în general, anii cu căldură 
potrivită sunt mai deşi şi mai numeroşi de cât anii de secetă. 
T"otuşi se pot aduce mai multe arg11m�r1te în favoarea agricui-;-

turii pastorale. 

III. Topografia

Solul roditor şi clima prieinică fa.= ca Dobrogea să se 
bucure de cele mai favorabile condiţtuni pentrll a lua o mare 
desvoltare. Suprafaţa acestei ţări e de 1200 leghii pătrate şi se 
mărgineşte cu Dunărea, care separă nu numai Turcia de Rusia, 
dar şi pobrogea de Moldova şi Tara Românească, dimpreun·ă 
cu care ea face parte din Imperiul otoman. Regiunea pădu
roasă din sud formează limita naturală dintre. Dobrog�a şi res
tul Bulgariei. In fine, Marea Neagră sc-aldă D·obrogea. dela Sal-
cie până la gurile Duni\rii. 

Această provincie se prezintă ca o suprafa1ă neregulată, 
foarte vălurită şi car<c", după cum am_ mai spu�, e foarte favo

rabilă agriculturii. Pe întinsul ei găsim un număr considerabil 
de movile, care atrag în chip particul.ar atentia călătorului, 

ln mai multe locuri, şi mai ales între şoseaua Danachioi 
şi Chiorceşme, movilele sunt conuri vulcanice. Astf�I dL · co

nuri, care au cara�terele vulcanilor .stinşi, se găsesc in mare 
număr, pe toată intinder�a Dobrogei.1] Din vârful lor privirea
bate foaite depaţte, aş1 că ele au o- mare importanţă 
strategică. Unele din aceste movile păstrează încă urmele întă
riturii'or de altă dată Dobrol!ea, prin aşezar·ea ei la marginea 
Europei, a trebuit să fi?, din toate timpurile, primul popas al 
tutulor popoarelor nomade; care au năvălit din Asia. Nume
roasele ruine, ce acopăr întinsul ţării, vin în sprijinul acestei• 
părţi, căci nu există altă_ regiune care să poat_ă coprinde pe o 
suprafaţă aşa de mică un număr mai mare de ruine. Se. ob
servă la fiecar� pas resturile popoarelor, care au venit în Eu• 
ropa pri"n âceastă ţară, pe ca,re puterri s'o numim poarta tutulor 

1) Părere greşită
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' migraţiunilor. Lucrările de apărare, pe care le-a făcut orice 
popor cuceritor, pentru a se adăposti contra năvălirii altor 
popoare, au fost distruse pe tând, restaurate _şi au pro·vocat 

' studiile cele mai interesante. 
S'au putut astfel face următoarele inden'tificări: 

Cetafea Constantiana se află pe lo::ul azi ocupat deChiustenge 

• · Cistopolis • c « « « • Cara Herman
c Silvonia • « « • c « Baba
« Aegissa « c • « • • Tulcea
• Noviodttnurn • « • c « • « Saccea
« Crisopolis « « c - • « • Mă cin
« - Carsium • • - « « • • Hârşova
« Acheopolis 

11 
,, ,, 

11 
,, • Raşovata

Ruine există nu numai in locurile pe· care le-am indicat 
mai sus, dar şi în multe altele ce sunt cu totul despopulate. 

Cetăţile Sf. Gheorghe lângă Bab:i, Caraboir., lângă Du
năv ăţ, Ceatal între Isaccea şi Ismail, au fost zidite la marginea 
de N. a Dobro5ei. Satul Nic.oliţelul. situat într'o vale Iailpoalele 
'îlUnţilor împăduriţi, e încoujurat de un val, care are o lungime 
<le peste o leghe şi e întrerupt de ruinele unei fortăreţe, numită 
de locuitori Traian, 

Biserica acestui sat, găsită în pădure, a fost fără îndoială 
un templu vechiu, cărui i s'a adăogat intrarea actuală. ln acest 
sat se ţine odată pe an, la 2 Mai, un târg care atrage multă 
lume. La această epocă i11tră în acţiune un isvor intermitent, 
căruia se atribue calităţi terapeutice: Rar s'ar găsi o pozitie 
mai frumoasă decât cea a Nicoliţelului, în �un jurat de munţi şi 
de vârfuri îndrăzneţe, din înăltimea cărora se vede întinzân
du-se o câmpie mare, situată la poalele unor dealuri pietroase 
acoperite de vii şi sate şi răcorite de apele Dunării, care, tn 
această parte, se ramifică la infinit şi se varsă în Marea Neagră. 

In· frumoasa. vale a Taiţei, tăia'tă intre munţi împăduriţi şi 
, udată ' cte râ.u., se gă_ses : întinsele ruine, ale unui oraş vechiu

r 
de 

unde s'a �cos o piatră cu inscripţia unui templu ridicat Dianei. 
Alte_ pietre, acoperite de inscripţii, colo:rne de · marmură şi de 
granit sfărâmate şi diferite ornamente sunt risipite în mare nu-
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măr pe. toată suprafaţa Dobrogei, Afară 1e movilele făcute de 
natură, mai sunt însă multe ridicaţe de vechii locuîtori ai Do
brogei. Această ţară a trebuit să sufere mari şi dese neno
rociri; ea a fost aşa de expusă divălirilor, încât în timpul 
celor din urmă 50, de ani, a fost de trei ori prădată şi apri'nsă 
Vechii locuitori au ·părăsii'-o de mai multe ori. Acei ce s'au 
întors aci după ultimul război, au făcut sate noi. Distrugerea 
şi reconstruirea satelor a lăsat pe suprafaţa Dobrogei un 
mare număr de cimitire. Multe;movile sunt cimitire romane, care 
de obicei, se făceau pe marginea drumurilor mari, pentru a 
indica direcţia ve�hilor căi de comunicaţie ale ţării. 

Cimitirele poartă pecetea diferitelor popoare, care au locuit 
Dobrogea; se cunosc bine cele ale actualilor stăpânitori şi cele 
ale Romanilor. Săpături făcute în toate cimitirile ar putea să 
dea materhl pentru o lîslă de toatt: popoarele care au trecut 
în Europa şi deci, noui documente istorice. Intre Defce şi Sei
meni, lângă vechiul drum, într'un cimitir acoperit de pământ, 
se vede o piatră mare, care forma piedestalul unui monument 
funeb1u, iar alături se găseşte o alta, împodobită cu ghirlande 
de viţă frnmc:is sculf,tate şi pe care citim inscripţia' următoare: 

MATIVS 
11 FîRMVS 
MEMORIM 
SIBI ET COC 
Iv'LIAE ...• 
CONIVOl 
SVAE SIV{ 

·VO FEClT
LOCI PPIN
CEPS

Cimitirele mai. moderne ;iu păstrat ve, hile den-.1miri ale 
satelor care nu mai există. Numărul acestor sate dovedeşte · 
desimea populatieî din a e:.istă ţ.1ră, pe întinderea căreia se pot 
hrăni peste 2 milioane de suflete, pe când azi abia dacă trăesc 
60.000. Cele mai multe sat•· i,,dicate pe hărţile ce rnram pro
curat, nu m1i exi tă. Am constatat pe hartă satele actuale şi 
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am ştt rs pe cele dispărute Jn acest scop am făcut şi un 
tablou topografic de toate satele cu numărnl caselor ce conţin. 
Dăm tabloul sinoptic al acestei lutrări ca şi numele satelor ce 
nu mai există, adică p� cele pe care le-am şters depe hartă, 
căci, pentru a nota toate satele ce au dispărut depe suprafaţa· 
tării, trebuie un timp prea lung, numărul lor fiind considerabil 
Totuşi, aceasta ar fi o lucrare importantă pentru viitorul une 
ţări ca Dobrogea, căci prin bogăţia şi întinderea �olului său 
arabil, ea prezintă cele mai favorabile condiţiuni pentru o co
lonizare, care s'ar putea înfăptui prin mărirea numărului ca
selor în satele existente acum şi prin ocuparea Jocurilor satelor 
care au dispărut şi din care vom numi 60 Harta pe care am 
făcut-o ca şi tablourile topografice ajung însă pentru început. 

Topografia Dobrogei vechi şi moderne 

Sate care există acum 

Departa- Numărul 
I mentele cazalel�r Numele raz.alelor Numărul 

satelo-r 
Numărul 
fa mi11 ilor 

Suma 
totală 

Tulcea 9 2962 

2 Isaccea 11 786 

3 Măcin 18 1364 

4 Hârşova 3� 1404 

5 Baba 10.444 

6 Chiustenge 1068 

7 Mangalia 36 415 

8 Balcic 84 1104 

9 Bazargic 89 2733 5.320 
.., 

T()tal 388 15 764 

7- "S 

j 
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Sate ce nu mai există 1)

�1 Nume 
� . , le satelor 
[ Z Numele satelor

-1 Prlsla va 
p turc 2 Besti 

3 Besti 
4 Duna 
5 Tort 
6 Cerna 
7 Carai 
8 Amof 
9 Maic 

p românesc
vilţ 
Caraboni
suf 

beli 
ale hi 
omanti
ac 10 Ciard 

11 Satu 
12 Sgriţa
13 Suiac 
14 Cerni 
15 Cruce 
16 Fonta 
17 Mang 
18 Rose 
19 Calad 
20 Rumb 
21 Melo 
22 Gald 

Nou

li 

·chioi
a 
na 
ina 

şti 
uca
eca

diţa 
ar

Nedili

23 Ca rada 
24 Canoschi 
25 Ceichirghe
26 Topolog 
27 Cartai 
28 Duliner 
29 Caşamac 
30 Cadicascle
31 Fentai 
32 Stragea
33 Zaval 
34 Qutilbaş 
35 Erchesic 
36 Ciauşchioi
37 Cirini 
38 Stane.ele
39 Batacli 
40 Uzubei
41 Visteri 
42 Hasaneşti
43 Calichioi 
44 Taşpunar

1il 
-

Numele satelor 

45 Tortoman
46 Mongol 
4-7 Berdari 
48 Ci11bichioi
49 Chiusteli
50 Ca ratai 
51 Carasu
52 Alibei 
53 Caradurnt
54 Alvani 
55 Ghiaur Anisal
56 Tur.: Amsal 
57 h·irnes 
58 Peştere 
59 Acargea
60 Dautlar 
61 Cacenul Mare 
62 Caceamacul Mic
63 Teaca 
64 Tradanlar 
65 Uzun Amet

Unele dintre movilele, care acopăr suprafaţa Dobroge, au
servit, desigur, de hotar proprietăţilor în care trebue să fi fost
împărţită ţara încă dela ocuparea ei de Romani. Ele servi au
apoi şi ca puncte de observaţie, pentru ungurii cari, din vârfu
rile lor, priveau sborul păsărilor. Cum legislatorul roman nu
numai că impunea popornlui să-şi tragă limitele moştenirii s:de, 
dar chiar pusese în categoria celor mai mari crime îndrăzneala
cuiva de a muta din loc aceste semne sfinte ale prqprietăţii,
desigur că cele mai multe movib din Dobrogea au fost făcute
în scopul să serviască la delimitarea proprietăţilor şi prin ur-
mare la respectarea unui drept care asigură existenţa şi liniştea
societăţii� 

Aceste movile ni s'a părut că pot fi folosite şi azi Ia

1) Ortografia acestor nume de sate s'a păstrat ca tn or:g Ina!
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delimitarea ce va trebui să se facă curând proprieU!ţilor pentru 
a ·pune un sfârşit plângerilor continue din partea locuitorilor 

satelor şi a păstorilor din Transilvania ven1ti ad cu turmele 
lor. Folosindu se unele la împărtirea pământului, s'ar · pune 
capăt tutulor plângerilor, tutulor abuzurilor şi s'ar aduce o 
creştere b1micică în veniturile Statului. 

Studiind această chestiune, am reuşit să determinăm un 
oarecare număr de movile, care ar putea servi de hotar 
proprietăţilor. 

Bonnet ne-a arătat raportul care există între aşezarea 
frunzelor şi suprafaţa tulpinel pe care ele cresc. 

Căutând să aplicăm aceste reguli la movilele depe supra
faţa Dobrogei, am ajuns la recunoaşterea vechilor hotare dintre 
proprietăţile acestei provincii. Subiectul nostru necomportând 
însă siguranţa pe ca.te o găsim în fenomenele naturii, nu ne 
poate duce la legi aşa de generale; totuşi, reg(tlile ce putem 
deduce sunt destul de serioase, pentru a ne ajuta în fixarea de 
imite noui tuturor prJprietăţilor, după împrejurări, nevoile 
locuitorilor şi interesul finanţelor. Trăgând o linie prin toate 
movilele ce găsim de jur împrejurul unui cimitir, se delimi
tează întinderea proprietăţii ce poseda vechiul sat. Rezultatul 
ce se obţine e satisfăcător. Movilele sunt înVun raport aproape 
statornic, aşa că, dacă reuşeşti să găseşti hotarul unei pro
prietăţi, proprietatea următoare se va aşeza lângă aceasta, a 
treia alături de a doua şi aşa m_ai departe. Azi, micul număr 
de oameni cari locuiesc ţara n'are alte limite decât Dunărea 
şi Marea Neagră, interiorul ţării aparţinând la toată lumea, 
care se foloseşte de toată suprafaţa solului, fără să fie împie
decată în nici un fel de hotarele proprietăţilor. Aceasiă nevoe 
a început totuşi să fie simţită. 

IX. Populaţia

La sânul ospitalier al Dobrogei au venit sa se refugieze 
atâţia nenorociţi, încât aproape toată po;;ulaţia acestei fru
moase ţări e compusă acum din oameni cari au fost lipsiţi de 

• patrie şi mijloace de existenţă. Impinşi de nevoia Imperioasă
de a-şi găsi un adăpost· şi o bucată de pâine, douăsprezece
,naţionalităţ_i au găsit în această ţară, nu numai strictul nece.:. 

sar pentru trai, dar şi mijloacele de a-şi face oarecare avere:'
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Toţi locuitorii n'au avut, venind în Dobrogea, al t scop, 

de cât câştigul; ei şi-au părăsit de bunăvoe ţările respective 
venind să cplonizeze o provincie deşartă. Această colonizare r I
nu s'a terminat nici a;:um, câ�i rămânând încă mult loc l iber, 

văd zilni �nind familii, care caută să se stab liască aci. , 
Interesul ce l prezintă, în general, creşterea populaţiei 

unei ţări, ne-a determinat să faetm o statistică a locuitorilor 
Dobrogei ca şi a naţionalităţilor cărora e i  aparţin. Lucrarea 
aceasta a fost destul de grea ; am executat-o cu toată grija 
şi credem că nu prea se depărtează de adevăL O anchetă ofi
cială va putea, fără îndoială, să îndrepteze greşelile ce s'ar 
fi putut strecura fără voia noastră. Totuşi, aşa cum am făcut-o, 
ea poate da foarte interesante cunoştinţe celor ce ştiu să ci
tiască în aceste cifre. 

Comunicăm cititorilor noştri tabloul sinoptic al populaţiei 
şi etnografiei Dobrogei, recunoscând că nu am putea face o 
expunere mai dezvoltată într'un cadril aşa de restrâns ca a• 
ceia de care putem să dispunem. 

I 

Etnografia Dobrogei 

r;l� 
No- familiilor diferitelor naţioaalităJI

� .... == ·- co o 

Numele .... 
o::: ..... � <I>- .... .... ,,,. Q) � Q) Q) fi> - ..... =.... tl> Q) Q) i:: .... i:: i:: Q) -
co E ::i a, E .... cazatei ,,,. xtl i:: .. 

Q) ... V,. C, Q) co Q <I>-

z-0 ;:ICO 
Q) ... ,co xtl 

> 
u Q) .... 

E Q) Q.) 
E co

.2.;?;.
"' u 

� E 
b.O 

O· 
xtl u C. .o 

E 
Q) 

::i-.... :i t-1 Q) 
.bi) 

co .. .... 
::I XSI o C. "" .... .... Q) .. > no:l..... .... .o u bll Q) co b.O o:j Q) 

I I I I I I I I I I 
9

1 

Tulcea 105 , - 1290 200 250?87 200 20 - 30 30 30 2962 
11 Isaccea 183 - 363 -I - 163 29 23 -- 3

1
211 786 

18 Măcin 5011 15 591 92 93 ! 25 20· 23 - I 3 - 1364 
33 Hârşova I 163,688 496 - --I - -I 6 - 8 -- 1404 
71 Baba 

1

557 1075 674 871 40 117

1 

1 100

1_

--

1

40

1

69 39213 

37 Chiustenge 352. 442 242 26 364 - - - �- --- 1068
36 Mangalia ,405 5 - 5 

-1- - - ----
41

5 84 Balcic 620 - -482 - - - --1 2--- 1104
89 Bazargic 1 1912 - - 538 - -
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Primul rezultat al lucrării noastre shtistice este fix.uea 
oumărultti tutulor acestor familii, de religiuni şi naţionalităţi di· 

[ ferite. Aproap.! jumătate din h..=uitorii Dobrogei sunt Osmanlii 
Turci de rasă şi limbă T?rcii şi Românii sunt cei mai nume

.roşi, cei mai vechi locuitori ai Dobrogei. Prin afinitătile care 
leagă pe Turci, Româ;iş i Tătari,-a�eşti locuitori ocupă teri
toriul Dobrogei, primii spre Marea Neagră, cei de-:il doilea spre 
Dunăre şi ceilalţi în interior. Tătarii goniţi din Crimeea, s'au 1 

stabilit întâi în Basarabia. Dela pierderea Ismailului, ei au tre
cut Dunărea şi au colonizat Dobrogea In timp de 44 ani, ei 
au părăsit de 3 ori ţara. Acei cari s'au întors aci după ulti
mul război, au ocupat canlele cele mai roditoare. Această co
lonizare a Dobrogei prin Tătari i-a dat numele de ţara „tătă
rească". Venirea altor colonişti, in număr mult mai conside
rabil decât acela al Tătarilor, facP. ca numărul familiilor de 
.Tătari să :ocupe a treia linie, prima f;jnd o :up1tă de Turci şi 
a doua de Români. Bulgarii au venit de 20 de ani, părăsind\ 
nişte pământuri sterpe, pentru a se aşeza pe cele m uit mai )
fertile,�pe care le-au găsit ad. Numărul familiilor bulgăreşti este 
aproape egal cu cel al Tătarilor. Cazacii şi Lipovenii au venit 
din Rusia, de unde ·ei continuă să vină şi acum. Grecii locuiesc 
oraşele; n'am găsit decât .un singur sat de 29 familii, care după 
ce au stat de partea cealaltă a Dunării, în Basarabia, au venit 
să se stabilească în Dobrogea. Cei din urmă colonişti sunt 59 
Germani, cari au întemeiat satele Malcociu lângă Tulc'.!a şi Te- ' 
cheli nu departe de Hârşova. 

Toti locuitorii Dobrogei au păstrat înfăţişarea fizică pro-
. prie fiecărei naţionalităţi. Regimul lor alimentar variază după 
djferitele obiceiuri. Copiii sunt care de care mai voinici şi mai 
durdulii; ei se obişnuesc de timpuriu cu vremea rea şi n'am 
văzut nici unul mai slăbuţ. M'a impresionat însă foartt mult 
râia, care este o boală generală şi particulară tutulor copiilor 
de Tătari şi vărsatul, care băntue între copiii Românilor. 
Pentru a scăpa de aceste plăgi, locuitorii Dobrogei ar fi în 
stare să facă s1crificii cât de mari. 

Belşugul de cai e se bucură locuitorii Dobrogei, provoacă 
un mare număr de naşteri. Creşterea populatiei e asigurată. 
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C
Viaţa oamenilor e destul de lungă; am remarcat un mare nu
măr de bătrâni. In fine, în general, populaţia Dobrogei e vi
guronsă şi de o constituţie foarte robustă. 

o�upaţia tutulor · 1ocuitorilor Dobrogei e îndreptată spre
agricultură şi câmpurile cultivate aci respiră atâta linişte şi 
atâta bun voe, încât s'ar putea spune că ele contr1bue lamo-
1alizarea populaţiei mai mult de cât codul de legi sau de mo
rală. Sentimentul religios e adân� înrădăcinat în mulţime şi 
observarea diferitelor obiceiuri religioase explică bunul trai ce 

( 
se găseşte pretutindeni ,în Dobrogea. Toată lumea trăeşte din 
munca sa, fără a fi nevoit să vatăme pe altul. Toată lumea 
caută î,1 m9rele rezervor al naturii secretul de a -şi îmbunătăţi 

\ 
starea materială, fără să fie nevoită a recurge la vreun protector 
dispreţuitor. Locuitorul Dobrogei se sprijină doar pe calitatea 
pământului pe care-l itibeşte şi cultivă şi depe care el recol-
tează un fel de bu1iătate şi de sănătate morală, care îl fac fe

ricit. 

Belşugul Dob_rogei 

Omul, care a venit să susţină la tribună adevăruri eterne 
';iÎ· care, cum zice d. Broglie, a trebuit să. pledeze oarecum îna
intea lumei- întregi cauza lumei î�tregi, d. Thier·s, apărător al 
sufragiului· universal, vorbind în numele societăţii în pericol, 
zicea: ,,Când Turcii au venit aci să ceară sfaturi dela civili
zaţie, ce li s'a r�spuns? ;_ Să proclame în constilutie pro
prietatea ca principiu de căpetenie. -: Iată cel dintâi prin-cipiu 
al societăţii; fără. el nu exis(ă s·guranţă, nu există mun :ă, nu 
există civilizaţiei 

După aceste vorbe, s�ar crede că- în Turcia nu există 
proprietate I Ei bine, care e prirt::ipiul adevărat, •esenţial al 
proprietăţii ? Toată lu nea o spune şi D·I Thiers spline dim
prennă cu ea, că e munca. Astfel munceşte ,i vei fi asigurat 
că vei putea păstra fructul ostenelei tale .pentru tine şi pentru 
copii tăi. Acest- principiu etern al proprietăţii există în Orient? 
Cred. că putem spune că există, sau cel puţin în Dobrogea. 

I 
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ln această ţară se dă mundtorului cea mai mare libertate. 
Toată lumea are dreptul să exp\01tez� pământi1l, însă n'are 
dreptul să acapareze, exploatându•!, pe muncitorul agricol. 
Urmarea imediată a acestei organiză·ri a proprietăţii e buna 
stare a masselor şi bogăţia secietăţii. 

Posesiunea pământului poate fi în mâinile unei singure 
persoane, într'un mic număr de mâini, sau într'un cât mai 
mare număr de mâini. ln afară de a�este trei cazuri, nu mai 
există altă formă de proprietate, care să constituie o ·bogăţie 
socială. 

Primul caz e privit de unii ca cel mai bun pentru agri
cultură şi, prin urmare, pentru buna stare a poponrelor. E ca
zul special pentru Orient, c re e contra diviziunii democratice 
sau a.ristocratice a pământului. Există proprietate în Dobrogea, 
dar fără acel despotism, care-şi chţltuieşte· forţele ca să apese 
pe mtincitor, fără aristocraţia care se ia la întrecere in explo
atarea aceluiaşi muncitor. Urmările acestei stări de prosperi
tate sunt evidente: Cultivatorii sunt bogaţi şi fericiţi ·şf nu gă
sesc nici într'o ţară a Europei un respect mai mare pentru 
libertatea şi munca lor, de:ât in Imperiul otoman. 

D-l Thiers, vrând să susţină principiile prnprietăţii, chea
mă in ajutor autoritatea D-lui de L11:nartine. ,,D-l de Lamar
tine, zice el, ne spunea în ultimul tîmp; - Dacă străbaţi 
toate ţările, eşti lo.vit de. următorul fapt : Belşugul: e în ra
port cu respectul ce se dă proprietăţii. Coborâţi-vă până în 
evul med;u, sau mergeţi în Răsă-rit, unde trăieşte încă societa
tea evului mediu, şi ce veţi găsi ?-Belşugul în raport cu gra
dul de respect' pe care l-a obţimi't proprietatea. 

Belşugul e deci termenul de care· trebue să ne servim 
pentru a măsura respectul dat proprietăţii. 

fo consecinţă, cu cât va fi mai mare belşugul într'o ţa�ă 
cu ţ1tăt va fi mai respectată proprietatea. 

Printre locuitorii Dobrogei„ cei m_ai bogaţi sunt Turcii şi 1 

Tătarii; vin apoi Românii, a căror stare înfloritoare e consta
tată în tabloul sinoptic ce rezumă statisti�a pe care am fă�ut-o. 
Ţăranul din partea Imperiului otoman, pe care am cercetat-o., 
e cel �ai bogat ţărct.n din Euro.pa. 
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Tablou sinoptic al statisticei făranilor. Români ce locuesc în Dobrogea 
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Valoarea animalelor după preţurile locului : 
Pentru vite cornute a 5 ducaţi de cap 

cai " 6 ,, ,, ,. 

oi ,. 1/ ! " " ,, 

bivoli .. , 5 
.

,, ,. ,, 

porci • ; 1 ,, ,, ,, 

stupuri " 1
,, ,, ,, 

179.075-· 
60.450-
33.025-

3.610-
7.400-
8.720-

292 280-
ceea ce face 16.075.400 piaştri. averea a 4603 familii ţărăneştL 
Raporturile dintre . Stat sau posesorul pămâ nt'ului . Dobrogei şi . 
muncitori sunt foaite simple. Orice om ocupă o bucăţică de 
pământ, din care-şi scoate hrana; ea e proprietatea lui. Dreptul 
de a te bucura şi dreptul de a împiedica pe altii să se bucure 
de bunurile lor e consacrat şi Jă particularilor libertatea să dis
pună _după .plac ·de averea ce a_u. Exploatând pământul. cultiva
torul dă Statului, ca arendă, a 10 parte a road_elor lui. Dijma 
n'o poate.per.cepe. decât adevăratul proprietar, Statul. Cultiva
torii ce plătesc dijma sunt însă stăpâni pe munca Jor şi pe toate 
uneltele de lucru; pământul e capitalul. 1ijma a rost cel mai im
portant dintre impozitele pe care so�ielatea feudală le plătfa 
diverşilor stăpânitori. Cultivatorii Euro.pei occidentale plătiau 
de două orl dijmă: odată seniorului şi odată preotului. Cul
tivatorii din Orient n'o plătesc d_e.cât o sing�ră d.tă; prin urmare 
Orientul nu e soc-ietatea evului mediu. Mirabeau a evaluat dijma 
la o treime din 'produsul net al agriculturii. In Răsărit e o 
zecime şi aci nu e nici senior, nici, preot care s'o pretindă. 
Munca-i liberă. nimeni ntH exploatează. Nimeni nu tmpiedîcă 
pe cultivator de a�se îmbogăţi din munca_ sa. Interesul Statului, 
a-l proprietarului în Orient, e tocmai să vadă pe cultivator pros7
perând. Cu cât acesta obtine mai multe produse, cu atât dijma
creşte. Când cultivatorii au recolte rele, dijma nu e percepută.
Aşa s'a întâmplat în ultimii 3 ani, în Dobrogea. ln orient deci
e. mai mare belşug decât ln Ocddent. Proprietatea e__ mai res•
pectată ln prima din aces.te reiiuni. Viitorul Orientului, cu a
ceastă organrzâţie a proprietAtii, e imens. ln Răsărit lipseşte
capitalLtl fotele�tual, iristructiunea, pentru a se obtine acea.
mare cantitate de pro'ctuse, pe Ci:tre ar îngădui�o solul şi clima.
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Statul aci are· interes dublu să' fav'orizez'e ·prodtieţiurte-a. ln 
' , 

Europa,' Statul inlesr:ieşte producţiunea ·pent.ru a·,'obţine- o creş-
tere· în contributiuni.· In TLtr.:ia, Statul. e chemat, prin interesul 
sh ca proprietar, să obţină o cre'ştere şi în dijmă în acelaş 
timp cu aceea în coutribuţiuni. Prvducţiunea De>brogei, din 
aceste două puncte de vedere, devine un ··-subiect de cea mai 
ma-re importanţă. Imperiul otoman po_şectă, toate elementele ca 
să aju_ngă cel mai bogat şi cel mai _puternic dintre toate Sta· 
tele şi ca să· asigure populaţiunilor sale un belşug din ce în 
cţ mai mare şi aceasta mulţumită stării proprietăţii care dă la 
toată lumea <lrepţul de _a trăi pe u_n pământ destul de întins, 
c:1 să coprlndă chiar mult mai. multă omenire ca acum. . 

. ' \.. . I' 

_-·sislemul 'de economiP- rurală în D<?hrogea 

-· Dîn. ce.ea "ce am, spus - păn� acum; reese. că' Dobrogea po
s�dă o foarte mare· întindere ·de ·pământ şi foa'rte puţine brate„

Ac_eas'tă. împr.ejurare· a (creiaţ 'sistenfol'de .-:econonie rurală care
predomină ac'i. . 
. . . 'c:ea inai ,mare- parte a pământului _"rămâne necultivată din 

lipsă .,,.d� br�fe; _Locuitor(i ·cultivă c'ât pot de ·mult, _ ceea ce 
nu împiedică totuşf,_ �a· ţryt_in

1
derea de pămâ!lt cultivată să fie 

foarte re�usă, ln chip _forţat, sistemul · �e econ0mie rurală a 
Dobrogei'· e agricultura.pastorală; toată .arta cultivatorului constă 
îl} a pune_ ·stăpânire ·pe_· fQrţa -producUvă_ <1 naturii, a o des
volta- şi a o: favoriza; ţoală- ştiinţa se r�duce la folosfrea fac
torilor p-roducţiunii,. cari_ -trebuiesc îndrumaţi spre S(Opul 

• • I 

urmărit. ._, . _
., -r In rutina Dobrog·ei se gă�eşt� p"rincipiul dă-tă tor de viaţă-

al producţiu�ii cu„ puţină ehelfuială; peqtru a ajunge la rezultat 
bun; nu-i· de;ât un siqgur .mijloc: acela, de a profi.ta de con
diţiunile .natura)e· şi de a lucra - _cu fo1tel';! rutinei însăşi. Succe
sul- depiqde de .raportu,! dintre. păstorie şi munca câmpului.�l 

. Trăim într"? epocă în care oamenii de stat, de acorq cu 
.f1Josofii vechi şi mqd7rni, caută: să :facă populare preceptele 
adevăr-atei- ş_tiinţe sociale, care inspira pe Hţn rlc IV, când dicta 
lui Sully aceste cuvint� pline-: de adevăr: _ păstoria şi munca 
câmpului sunt cele două izvoare, care alimei1tează statul, acte-
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văratele �ine şi como_ri. pe_ruvJane . Produ :ere1 pl1ntelor şi 
îmultirea ariimalalor sunt cele două s'�o.puri �le agriculturii; a�· 
ceast_ă ştiintă care n'a încetat de a fi, ca_ in _timpu·! Cui Caton, 
mama hrănitoare a oamenilor· celor inai !ari şi mai voinici. Dar 

. agrlcultura n� po1te prJgreSl· de:ât_ atâta timp câ_t c�istă un
raport constant. tn_tre mun�a ·câmpului şi păstorit I Acea�fă 
ctrinţă care,-_în' ţ'oate celelalte ţări,· e satisfăcută prin ţl).ijloace 
artificia.!e, în Dobrogea e înlesnită de · însăşi natura. Ţrebue 
deci ţ� cultfvatorul să se ·conformeze legilor indicate ·de na
tură chiar _,când se procede la modi_ficarea to·r, 

Calea arătată de µatură, în Dobrogea, duce la predomi
narea P.ăstori_tului faţ� de munca :·câmpulµi, Observarea atentă 
a stării producţiunii Dobrogei ne face să întreve1em ·o luµtă, 
câre se şi duce 'pe tăcute între ·produseie vegetale şi ·nu.mărul 
animalelor, intre bâtă şi piu�. , 

·Pe.ntru· a ne lămuri aceăstă luptă, fa�em apel la· expe
rienţa secolelor· ·.trecute, la pilda agriculturfi moderne şi obser
vaţiunilor agronomilor. Iată ce constatăm: In Germania domina, 
a.cum 50 de ani: următorul sistem de economie rurală: se da
s�lurilor unei ferme întrebuinţarea următoar�: 4/ 5 arături 'lh
păşune. Azi agricultura' Germaniei,· ma·i luminată şi mai• înte·-
leaptă, consacră 4/5 din pământul unei ferme, păstoritului şi 1/5 

a;ăturilor. r .• , • • -. .- •• •• • � 

A�glia, unde' agricultura a ajuns· la desăvârşire, urmează 
un sistem de economie' rurală, care· împarte pământur le unei 
ferme în 790 pă'rţi pentru păstor'it 1şi'300.părţi pentru arături. 
Acum un secol, agricultura Franţei. tot aş1 -de înaintată ca' şi 
cea'· a Angliei;· urma aceiaşi cale' şi cultivatorii 'păstr:iu · c.u un 
respect religios Vechilii · proverb: dacă vrei grâu, fă păş1,tne. 
Păşunele însemn'ettză· vite; viţele 'tnsEmnează gunoi ni care, du�ă 
cu'm spun moşten_itprii J '.luffret, e adevătati.tl asigurator ni re
c·ottelcn. Acest . mare adevăr a ·fost 11-rmat de· Anglia .-şi părăsit 
de Franţa. Conse.:inţele celor două sistemi diferite sunt ·evi
dente: Anglia lăslinct să prt!domine pă·şunele, obţine un venit dublu 
de· cât atela pe care I, obţine· Franţa, un ie agricultura o-c.upă 
primul plan' :Astfel vedem pe toti cultivatorii Franţei revcn in -
du-şi ·din rătăcirea lor şi părăsi11-d prii1cip·iul că plugarul trebue 
8ă şi u.nple coşuul. · Ei ttnd să urrfreze proverbul : îndoeşte
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bălegarul şi vei îndoi rodul câinpuluL Sistemul alternării reu
neşte si�ţemul arăturilor· cu sistemul păşunelor 

Din timpul relei dirediuni imprimate e·onomiei rurale a

tării, s'q răspândit o credintă greşită : că o ţară, care n'are o 
mare tntipdere de teren aroperif ă de arături, trebuie privită

dispreţuitor, ca o ţar:i deşartă şi sălbated. Experienţâ· şi lu
crările savanţilor au adus ştiinţa pe calea c.ea bună. Bazaţi pe 
principiile adevărate ale economiei rurale. noi nu credEm că e 
rău sistemul care predomină acum în Dobrogea, Pretutindeni 
şi tn toate împrejurările, cultivato:-ul, pus între natură şi so
cietate, trebuie să se conformeze cerintelor uneia ca şi a ce- _ · 
leilalte, dacă donşte să obţină, din . exploatarea pământului, 
cel mai m:ire câştig. Privit astfel, sist�nţul de economie ţurală 
al Dobrogei, departe de a fi rău, e cel mai raţional � cel . 
mai bun, mal ales când iei în seamă lipsa de brate, N/m�rul 
bratelor poate _fi mărit; totul e oar�c;.im P!egătft în Dobro�en, 
pentru o minunată creştere a populaţiei; · şi, cum zice D-1 · 
Courcelle Sevenll ,,creşterea populatiei e Hmitată prin mizerii; 
creştere1 bogăţiei �nlesneşte pe a populaţiei nu numai p::in· 
provocarea unui mai mare număr de naşteri, dar şi _prin p� · 
tinta ce li dă de a trăi mai mult. Influenta micului număr de. 
brate asupra sistemului de economie ruraa Î'1 Dobrogea e de 
o importanţă secundară, ln cazul unei creşteri a ·populatlei ca
şi în cel de azi, i se poate spune cultivatorului ; dac� vrd
grâu, îgrijeşte de făneaţă. Cu acest sistem, întărit de experi
enţă, populaţia e mai asigurau ln creşterea sa, de cât cu
sistemul arăturilor, căci recoltele· sunt mai înbelşugate şi cosii -
mai puţin, Ca urmare, populaţia se măreşte ; şi ea se măreşte
totdeauna dacă dispune de mijloace ne :esare pentru a da
copiilor îngrijirile trebuitoare desvoltării lor ; ceea ce a deter
minat pe Buffon să zică că alături de o pâine, se naşte şi
un om •.

Urmează, din cele, ce am spus,' că avem în favoarea eco
nomiei rurale a Dobrogei nu mimai experienta timpurilqr vechi 
şi moderne, dar şi principiile ştiiptei, Cenzorul Caton, întrebat 
asupra întâiului şi celui mai bun mijloc .de a te îmbogăti în 
agriculttfră, răspuns! : ,.bene pas ;ere'' ; întrebat care era al 
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doilea, e 1 răspunse : ,;mediocriter p:iscere" , în fine, întrebat 
care era ult1mul mijloc, el răspunse : ,,male pascere". Păsto:-ia 
e deci, în toate cazurile, mijlocul de bază în strângerea averei 
din agricultură. Urmând un bun sistem de păstorie, se obţine 
beneficiul net cel mai însemnat şi, după părerea lui Caton, ur
mând chiar un rău sistem pastoral, tot te îmbogăţeşti. Acesta 
e, credem noi, motivul pentru care am putut găsi în Dobro
gea, lipsită de cunoştinţe arricole şi de braţe, bogăţie şi bel
şug. lsvorul acestei bogăţii vine din sistemul de agri_cultură 
pastorală. 

Susţinând sistemul urmat în Dobrogea, nu vrem să mer
gem pe cărările bătute de această rutină oarbă. Noi privim 
pe deoparte, legile naturale ale producţiunii, iar pe de alta 
vinderea şi cererile con'3umaţiunii. Astfel nu vom fi pentru 
rutină, rare produce totdeauna aceleaşi lucruri şi aceeaşi canti
tate. Observăm raportul dintre cele două ordine de produc
ţfune /vitele şi cerealele/ dar şi schimbările care vor interveni 
în starea generală a civilizaţiei. 

Metoda bună studiază prezentul şi prevede viitorul; a
cesta e principiul nostru. Rutina se nutreşte cu am"intirile tre
cutului ; dar căile de comunicaţie pe Dunăre şi Marea Neagră, 
s..:ăderea mărfurilor şi ridicarea mânei de lucru în Dobrogea, 
au stricat balanţa trecutului. Acest desechilibru economic pro
voacă plângerile tuturor cultivatorilor Dobrogei. Noi nu ne fa
cem ecoul acestor -plângeri, ci vom căuta să le lecuim. Trebue 
anume să introducem în practica Dobrogei economia banului 
şi a timpului, adică întrebuinţarea la timp a acestor factori în 
vederea •câştigului; trebuesc introduse unelte, care să intensifice 
munca şi, prin urmare, să uşureze neajunsul lipsei de· braţe. 
Inmulţind hrana vit-.Jor şi înbunătăţind rasele, vom profita de 

· tota1itatea condiţiunilor prielnice cu care natura a dăruit Do·
· brogea. Natura n'a vrut să ne acorde favoarea de a secera
din plin; ea a lipsit această regiune de secerători. Facultatea
d� a creşte progresiv valoarea pământurilor Dobrogei e ine
rentă sistemului de cultură• Metoda care rezultă din economia
rurală de aci constă în a împăca sacrifiiciile impuse de pro·
gres cu cerinţele zilnice ale afacerilor şi necesităţile vieţii. ln-

1 I 
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tr'un cuvânt, punem temelia viitorului fără a distruge partea 
bu11ă a prezentului. ludemnând spre dezvoltarea . agriculturii 
pastorale, profităm de învăţăturile trecutului şi de rutină şi aso
ciem prîn.:ipiile care derivă din legile naturii, ale terenului, cli
matului, topografiei, populaţiei, din stare.t de proprietate şi 
debuşeu rile Dobrogei, cu regulile unei p-<!stiuni vigilente şi 
bine coordoaate şi în ht, şi în amănunte. A(;eastă c.ale nouă 
ni-e indicJlă de artă şi arta ll1crează Î'l dire:ţia arătată chiar 
de natura 0Jbrogei, care are păşune în cantitate mai mult di.!cât 
îndeslulătoare, soi arabil foarte fertil, neavând nevo.e pentru 
agricultură, de pământ ingrăşat, nici pentru creşterea vitelor, 
de păşune artificiale. Noi vrem chiar să redu�em înt;nderea pă
mânturi or arale, pentru ca, gunoind mult, să se obţină,. din se
mănături puţine, reco1te m.'.li îmbelşl1gate. Gunoiul e adevărata 
bogăţie n cultivatorului. ln Dobrogea, găs rea mijloacelor de a 
scăpa de gunoi e o grije zilnică. Ţăranii îl adună în mijlo�L.l 
satului şi li ard. Acest gunoi, care se distruge astfel, trebue să 
deviră mijlo;;ul de fertilizare al so!ului. Noi vrem să plasăm 
acest gunoi cu dobâ.1zi foarte mari. Vrem să-l capitalizăm şi 
să prefacem astfel câmpurile în grădini. Bălegarul calului, al 
boului şi oaei, va pune recoltele Dobrogei la adăpostul intern -
periilor. Desvoltând astfel agricultura pJstonlă, secăm izvorul 
nenorocirilor cultivatori or, cari s'ar ruina dacă ar voi să prn
ducă, în opoziţie cu mijloacele, mărfuri de altă natură. 

Sistemul de e9or1omie rurală pe care l-am descris şi 
care, din fericire, predomină in Dobrogea. şi, putem zice, chiar 
in tot imperiul otoman, face ca cultivatorul să lucrere în în
ţelegere cu această bună şi intelig�ntă natură. Sistemul lasă 
cultivatorilor veniturile lGr actuale şi le garantează creşterea 
treptată. 

Venitul agnculturii provine nu ·din fâneată, cum o cred, 
cen mai mare parte a oamenilor; nu di-n câmp, cum o cred 
alţii, ci din r.aportul dintre aceste două ramuri ale produ-:tiunii, 
Raporhll dintre fâneaţă, rârnp şi păşune formează principiul 
fundamenhl al producţiunii Producţia e de.::i compusă din de u·ă 
elemente, cnre se comp'ectează una pe alta şi anume: aratul şi 
păşunatul. D-l R1dot, pe care-l luăm călăuză în această lucrnre, 
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expunând orrgma artei agriwle şi a societăţilor omeneşti; se 
rxprimă astfel: ,,Dacă se apli ă regula stabilită de Buffon şi · 
dacă se judecă trecutul 1upă ceea ce ne arată prezentul în · 

, ţ1nutt1rile ·numite sălb'ltice, vânătoarea şi pescuitul au fost pri· 
mele ocupaţii ale 0111i1l11i. Ele· constitue întâia dreaptă a dez
voltărli sociale. A doua treaptă a fost păsioria nomadă. Jn fine 
creşterea poput·,ţiei a făcut să s-: simtă nevoia de a împru
muta un plus1 de bunuri dela regimul vegetat. Omul a devenit 
astfel agricultor şi s'a ridic;it deci la a treia dreaptă. La înce
put armele şi turmele erau toată proprietatea omuh:ii; prin cul
tură el a pus stăpânire chiar pe pământ. Oricine câştigă bo
găţii noi, nu renunţă la cele diştigate înainte. Rutina şi nevoile 
vieţii au impus păstrarea turmelor; deci s'a căutat să se aso
cieze păstoria cu plugăria. Aceste două ocupaţii sunt opuse şi 
par a f i  făcute- să se excludă una pe alta, Plugăria cere în 
chip imperios proprietate pHticulară deci împărţir�a proprie
tăjii comune Zeul Termus este divinifatea tutelară. El trebue 
să hotărnicească câmpurile, contrar dorinţei păstorului, care nu 
admite de loc hota re. •Du-te, zi �e Abraham nepoh1lui său, 
condu-ţi turmele, at înaintea ta tot pământul•. Iarba, comoara 
păstorului, e duşmanul pe care plugarul se sileşte să-l distrugă. 
Cele expuse mai sus îşi găsesc cu totul aplicarea în Dobrogea, 
ceeace ne s�uteşte de· a mai povesti o mulţime de fapte, pe 
pe cari ne place să le trecem sub tăcere, căci ele sunt în le
gătură cu o mllltime de abuzuri, în analiza cărora nu avem de 
loc intenţie să intrăm. Dobrogea, care poate să dea pământul 
necesar la peste 2000000 suflete, e câmpul de luptă dintre 
plugărie şi păstorie. Cele 15764 familii din ţară se IJlârJg Je 
lipsă de pământ şi se mai plâng de crescătorii de vite, local• 
nici şi de păstorii străini cari vin din Transilvania ca să va
lorifice pământul neocupat. 

Sistemul de economie rurală din Dobrogea e născut 'dela 
sine; el e eşit din mâinile naturii. A lucra în contra acestui 
.sistem înseamnă a <le-.:lara pe t:iţă războiu naturii. Lupta însă 
e prea . neegală pentru a plltea fi susţinută cu succes ; ar fi 
tot odată absurd şi peri.;nlos de a con:;ideta acest sistem ca 
produs al unei prejndecăţi oarbe şi a unei imaginaţii ·capricioase. 
El e motivat de firea lucrurilor, e consecvent şi perfect unitar 
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şi, cu toate plâng�rile pe care le-am menţionat, rezistă cu fo
dărătnicie sforţărilor spiritului de inovaţie ce caracterizează e
poca actuală. 

Sentimentul acelora cati nu-i acordă alt sprijin decât stu- , 
picta încăpăţânare a obiceiului şi obişnuinţei e de neadmis. Măr
turisim sincer că el a născut dintr'o concepţie foarte sănătoasă 
şi de bun simţ, 

Aceasta nu însemnează că  suntem contra ideilor noi, pe 
care ne propunem să le substituim celor vechi. Meto la noastră 
însă, departe de a fi contrarie principiului vechiu, e o dezvol
tare naturală a lui, o dezvoltare! impusă de progresul cunoş
tinţelor şi ni civilizaţiei. Noi vrem să împăcăm pe păstorul cu 
plugarul Dobrogei, indicând fiecăruia domeniul său de activitate. 
Sistemul rutinei e bine conceput în prin:ipiul său, dar neîn
destulător în mijloacele s:ile. Asociând creşterea vitelor cu cul
tura pământului şi întemeiânJ aceasta pe producţia gunoiului, 
se pune agricultura Dobrogei pe calea cea bună, care rezultă 
din legile naturii, adiGă din teorie ş1 din nevoile agriculturii, 
adică din practică, 

Administraţia 

Una din condiţiunile generale, care exercită cP.a mai mare 
influenţă asupra agriculturii, e starea politică şi administrativă 
a ţării respectin. Când administraţia este lumina{ă asupra a
devăratelor nevoi ale producţiunii, ea po:ite şi trebue să folo
sească toate mijloacele disponibile pentru a le satisface. O gu
vtrnare pricepută susţine din toate pulerile pr<>foctiunea. In 
acest scop face hărţi topografici:!, geolugice, agr011omic.e şi sta
tistice, întreprinde anchete asupra diferitelor chestii care inte
resează agricultura şi comerţul şi proceJează la orice alte lu
crări de inteH's general, cu scopul de a vedea ce trebue făcut 
pentru a _garanta perso:ina şi averea cultivatorilor, p�ntru a-i 
lumina şi a le procura tot ceea ce poate să le îmbunătăţiască 
ocupaţia. Studiind )obro6ea din acest punct de vedere, foarte 
importat t pentru produ:ţ un�, am arătat tot ceea ce a fost făcut 
şi tot ce există în această ţară; atenţia noastră a fost, ·în spe• 
cial îndreptată asupra autorit�ţilo� locale, asupra vigilenţei şi 
activilătii p� cari! ele o depun pentrn a-şi împlini datoriile 
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' Avem de spus câte-va cuvinte asupra ac�stui subiect. Cei ce 
doresc să facă întreprinderi agricole în bogatul pământ al Do
brogei vor putea avea, astfel, o ideie clară despre prin-

1 cipiile guvernământului imperial şi despre func.ţionarii . cari-I 
reprezintă. In 11rma marilor reforme întreprinse de răposatul 
s1Jltan, Mahmud, Dobrog0 a, ca toate celelalte provincii ale im
periului otoman, se văzu îndrumată pe ralea care dă posibi
litate producţiei să procure bunul trai al omului. Binele adus 
poporului de marele regenerator al imperiului otom::in, e uriaş; 
de aceia amintirea îi va fi veşnică. Poporul îşi aduce aminte 
cu recunoştinţă de marele sult::in, care vizita locuinţa ţăranului 
şi se interesa de soarta săracilor şi a celor apăsaţi, p•ntrn a 
căror libernre el a avut curajul să desfiinţeze stăpânirea M::i
melucilor, să bată pe Afgani, să pedepseasi:.ă pe Vahabiţi, · să 
d istrugă feudalitatea reprezentată prin derebei şi eniceri. Dupa 
opera războinică de distrugere a urmat opera de cons!r4cţie : 
Tan7imatul sau noua lege dată de către graţiosul nostru su
veran actual; Rezultatele nouei organizaţii sunt evidente. Le-am 
expus aşa cum le-am văzut în Dobrogea, unde starea actuală 
a popu.latiei e cu totul diferită de cea de până acum. Belşugul,  
bogăţia şi  puterea imperiului sunt aci într'o contii.uă creştere. 
Noi nu am văzut sără �ie în Dobrogea. Relele de care sufere 
omenirea în alte ţări, nu se găsesc aci. Nu există boale încă 
din leagăn, infirmităţi moştenite, scrofuri ca semn a degene • 
rării raselor, idioţia, nu se pomeneşte m1m:a prematură, obo
seala dincolo de puterile omen eşti, un salar inferior trebuin
ţelor, cartoful ca hr::ină, o mână de p:ie ca pat, foamea din 
cauza lipsei· de lucru, spitalul în caz de boală, moartea la 20 
ani, mijlocia vietei cel mult 40 ani; cu un cuvânt, nu găsim 
în Dobrogea relele de car�, ne spune d. Pedetan, că sufere 
muncit0rime:1 în genere . 

Dumnezeu, prea puternic, n'a vrut ca agricultura să fie 
lucru atât de uşor cum spune poetul Ea stă în legătură cu 
natura, societatea şi administraţia publică. Aceste legături cre
iază drepturi şi datorii, care au o uriaşă influenţă asupra pro
ducţiunii şi fac din ştiinţa cultivatorului, ştiinţ:i ce-a mai grea 
şi mai adâncă, după expresia celebrului scdiror englez Hnme. 

I
._ ln ·practica agriculturii ca şi în a oricărei alte ocupaţii, princi• 
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piile administraţiei pot să împiedice. să complice şi să îngre- " 
uieze deri munca ai?ricultorului şi să o facă chiar periculoasă 
şi insuportabilă. Lucrul acesta nu se întâlneşte însă în Dobro
gea unde cultivatorul e în rai:,ortut:ile cele mai bune cu admi
nistraţia. 

Administraţia Dobrogei e încredinţată lui S.aid Paşa. Cen
tralizarea administrativă ş· unitatea imperiului, restabilite de sul
tanul Mahomed, continuă să-şi producă rondele; probă e tri
miterea în provin,iile imperiului a unor funcţionHi însărcin:iţi 
să dură la periferie principiile de guvernământ. Aceasta ne-a 
determinat să studiem activitatea paşei care, pe:1tru a patrn 
oară, n fost chemat să conducă înalta· administraţie a Bulga
riei, Paşa a venit în această ţară profitând de ospitalitatea ::i
cordată Tătarilor în Dobrogea, înainte î ică de a fi guvern::i
torul ei. Agricultor harnic şi priceput, el s'a obişnuit de tim
puriu să se mândriască cu recolte strălucite, d1torite bunei ad
ministra ţii ; că c.i în tr'o administraţie rea', s uccesi:!le n' au nirn k 

temeinic, noro, ul e nehotărât şi omul merge pe m_arginea unei 
prăpăstii care, mai tărziu sau mai -devreme, tot îl va înghiţi. 
In această carieră ooscură el a in·;ăţat să administreze, cău
tând bogăţiile pământului în chip cinstit şi schimbându-şi pro

dusele cu acea .onestitate c.are-i neapărat trebuincioasă în co
merţ şi care a făcut pe profet să spună că negL1sforul drept 
este pus între sufletele cele mai pioase. Ca agrkultor, s'a con
vins că elementul principal al und bune administraţii, este 
dreptatea. Să fii drept cu tine şi cu alţii, i:1fă _principiul şi 

� 

susţinătorul oricărei administr:iţii O famide ţărănens:ă inflo
reşte când se bucură de o faimă bună,' ceea ce însemnează că 
o fermă bine administrată e un adevărât altar al onoarei şi al
păcii.

Administrândt.:-şi ferma, paşa şi a putut da seama cât· de 
important este să faci pe muncitor_ feri :it, după sfatul lui Don-
baslP, care zice: ,,·vrei să fii bine servit, fă ca servitorii tăi

să fie multumifi de sJ1rta lor". Muncind el însuşi, paş(I ş'a 
obişnuit să cu:w:is ·ă oamenii şi să r,ună p� fiecare la locul. 
lui, lucru fără de care orice administraţie lânl!ezeşte. 

Trecând del:i adminis�raţia unei moşii, la aceea a unei 
provillcii, Said Paşa e în măsură să se focă nec�sar ţării pe 
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c.1 re el o cunoaşte şi o iubeşte. Admin:straţia unei moşii, 
după spusele lui Tacit, re·e ades n:iai. multă capacit11e de cât 
a neea a unei provincii. ln provincia pe cnre- o administrează 
Snid Paşa, am găsit pretutindeni lo:uitorii mulţumiţi ; el se con
duc? în a :easfă nouă ocupaţie după reguJile pe care le-a ur
mat la moşie. El e, în Bulgari:i. demi:iut reprezentant al gu
vernului imperial şi administrează provin ·ia cu acea înţelep
ciune, area dreptate şi milă de popor al cărei farmec ntotpu
ternic pM,runde suflete!� şi le înlânţuieşte. Sigur.1nţa, fării de 
care producţiunea e moartă, a fost prim 1 grij� a guvernato
rului, care a restabili!-o complet, lucru foarte greu într'o tară 
situată la frontiera imperiului şi prin, 11rmare, .expusă să pri· 
mia�ră, zilni·�, vngabonzi şi exilaţi din prin�ipatele dunărene 
A oferi ospitalitate acestor nenoroc'ţi, după pres�ripţiun'le re
ligiei, a garanta, în acelaş timp. contra oricărui atac, pe, soa
n:i. şi averea locuitor:lor, ca şi ord,nea şi liniştea ţării, e un 
ucru greu şi cn atât mai greu, cu cât trebuie să împaci drep
atea cu caritatea. Said Paşa a fost fericit în întreprinderea sa. 
Câţi oameni alungaţi de soc:et:ite n'au deve1it locuitori p-şnici 
ai Cobrogei ! Datoria or·cărui guvern1tor e să st,1bili:.1scă si-. 
guranţa într'o ţară şi să împiedice, prin forţă, turburarea ei, 
căci a asigura liniştea prin instituţii de · moralizare a popo
n1lui, e o dorinţă care nu s'a:- putea realiza de cât atunci 
când regii ar fi filosofi. sau filosofii ar fi regi. Said paşa nu e 
vreun S'.lvant, totuşi e profund convins că ignoranţa popoa
relor e unul din principalele obstacole puse în. calea progre
sului şi nu neglijiază nimic diri ceea ce ar putea lumina pe 
locuitorii Dobrogei. Nu există în această ţ1ră, nici un sat tur c 
sau tătar, fie el chiar numai dr zece cas·e, ca s.� nu aibă o 
moschee şi o şcoală P�ste 10 moschei au fost •reparate sau 
zidite din nou pe propria lui cheltuială de către acest func
ţionar şi anume la Rusduc, feii-Baz::ir, Vann, Silist_ra, Ba
zargic şi Mamut Cuius. s�oala şi biserica !=.unt inst(tuţii care 
moralizează pe locuitorii de orke vârstă. Intemeierea .lor este 
o::rotită şi înlesnită ni1 numal în satele osman'i'lor dar şi în 
cele ale creştinilor. ln favoarea rgalităţii şi toleranţei religioase, 
care sunt unul din cele mai frumoase tri11mfun ale raţiunii 
omeneşti, Said Paşa a făcut ma-i s1 ·rifi,;iî şi �- contribuit chiar 
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cu punga la clădirea bisericilor. lnainte de a fi ad ninistratorul 
provin_ciei, el cunoştea toate avuţiile Dobrogei şi tot ce putea 
ea să prnducă. Căile de comunicaţie, după părerea unuia din
tre cei mai învăţaţi economişti francezi, sunt o categorie de 
cheltueli sociale dintre cele mai chibzuite ; din construirea lor 
rezultă o micşorare a cheltuielilor de produ�ţiune; în grneral, 
o coborâre a preţului mărfurilor şi, prin urmare, un câştig pen ·
t ru societate. In vederea ace�tor foloase, Said Paşa a cons
truit un măreţ pod de piatră peste lacul Carasu şi a săvârşit
astfel o lucrare de artă, care nu e intrec.ută de cele similare
din Europa apuseană şi care a uşurat mult transporturile. De
aceea, locuitorii ţării sunt foarte recunoscători generos11lui lor
binefăcător şi se roagă lui Dumnezeu să fie administraţi multă
vreme de un paşe care, prin astfel de lucrări, se face demn de
încrederea cu care l-a onorat �uver:nul imperial.

Lipsa de apă în Dobrogea e, în general, simţită de to:ită 
lu01ea şi mai ales de călători. S1id Paşa a construit, cu eh.+ 
tuiala sa, două fântâni frumoase, una la Bnargic şi alta la 

t _M�.!.:Cuius. Ele aduc atâta folos locuitorilor, încât aceştia 
îl binecuvântează mereu, Agricu'ltura se bucură în primul rând 
de atenţia sa. Ştiind că populaţia e primul element al puterii 
şi măririi naţiunilor, el a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să 
o sporiască. Câţi cultivatori lăsaţi uitării şi sărăciei, din care
în zădar se zbătiau Ră iasă, nu au primit sprijin bănesc dela
el ! N'a încredinţat �I o moşie din Dobrogea unui cultivator
sărăc, procurându-i toate uneltele de muncă? Pe uriaşe în·
tinderi de pământ, care rămăn necultivate în Dobrogea, Said

\ Paşa face toate sforţările să introducă agricultura pastorală, 
) încurajând pe. păstorii transilvăneni şi dând crescătorilor de 
\ vite, mijlo·acele de a mări numărul animalelor şi a le îmbună

tăţl,.rasa. Pnşa a adus în ţară capre de Angora, oi merinos, oi 
cu coada lată, armăsari şi tauri. In fine, pătruns de nevoia im
perioasă de a îmbunătăţi rasa animalelor, el face tot ce poate, 
depăşind chiar mijloacele de care dispune, dând el însuşi e
xemplu; chiar anul acesta a făcut o herghelie destinată să pro· 
ducă reproducători pentru nevoile artileriei, ln a ;est chip, in
teresul particularului se identifică cu interesul statului, pentru 
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dezvoltarea căruia, SaU Paşa a făcut atâtea s1crificii. Practi
când el îns11şi o agricultură plină de griji şi de oboseli, dar 
şi rodnică în rezulta.te bune, Said Paşa a învătat să apreci
eze foloasele unei bune administr:itii ra. şi pe cele ale agricul
turii atrăgătoare ca natura, i bită ca virtutea şi înrudită cu 
înţelepciunea, după expresia aşa de adevărată şi fericită a lui 
Columelle şi să-şi îndeplinească astfel datori::i c.e.1 mai în nai tă 
faţă de patria sa. 

Părăsind această ramură de a.:tivitate, el n'a încetat s'o 
iubească şi să se gândiască la cele mai nemerite· mijloace, care 
ar putea să ducă la desvoltarea materială, morală şi intelec
tu ală a agricultorilor. 

Cu astfel de .administr;1tori. Tur-:fo. departe de a fi ·într'o 
fază de de�ădere, se află din contra, într'o perioadă de pro
gres, graţie lucrărilor de regenerare şi de consolidare din ulti
mul timp. Nu mai sunt posibile exclamaţiuni de felul celor ale 
lui Bossuet care zicea: In Turcia mori, Turcia a murit. Sul
tanul Mahmud a scăpat imperiul dela o peire sigură, tăind 
cangrena corupţiei şi demoralizării. Acest mnre regenerator al 
irpperiului a avut curajul să rupă crăcile putrede şi ramurile 
uscate ale unui arbore secular. Trun ·hiul, prin rădi'icinile sale 
adânci, a g�sit destulă sevă hrănitoar", care a făcut să crească 
ramuri numeroase şi viguroase; aceste ramuri noi trebuie însă 
să fie supraveghiate şi indrei->tate în creşt..!rea lor către producerea 
de roade frumoase, fără de care opera de regenerare ar fi pierdută 
Puterea providenţială, earn condu.:e omenirea, a asigurat renciş
terea Turciei şi 1111 viitor înfloritor, judecând după faptele pe 
care Ie constatăm în administraţia uneia dintre provinciile im
periului şi care sunt datorite reformelor cuminţi şi inteligente. 

Din locul cel mai înalt al ierarhiei administrative se poartă 
lumina, care realizează progrese şi consolidează pretutindeni 
buna stare a poporului şi dragostea sa pentru mărirea şi pu
terea patriei. Aceristă lumină va pătrunde până la hotarele cele 
mai îndepărtate ale a.:estui întins stat şi vn dn nişte paşi de
votaţi datoriei lor, mudiri şi chiar subaşi gata să execute or
din.ele unui guvernământ civilizator. 

Mudirii şi subaşii sunt în contact imediat cu poporul şi 
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din pricina a�easta ei merită să : tragă, într'un chip cu totul 
special, atenţia administraţi(d Buna credinţă, moralitatea 
şi ca pac-ita tea acE stor funcţionari subalterni şi mai ales a ace -
lor ce ocupă ultimul loc în ierarhia administrativ�, sunt con
diţiuni indispens1bile pentru realizare 1 principiului guvernă
mântului central. Poporul, care n'are de.cât marele său bu,1 simţ 
şi a căru! ştiinţă e coprinsă în proverbele pe care Beaumar
chais le numia înţelep�iunea n1turii, e ndes�a înclinat să ge
neraîizeze repede şi, ded, să se î·1şele, Poporul, după proverbul 
său: "Ct1 m e Turcul şi pistolul", judecă aspru nu numai pur
tarea unuia sau a doi subaşi, dar ch·ar·pe cc;i a funcţionarilor 
relnr mai suspuşi. Subaş1, în Dobrogea, e· stăpânul satului, el 
se poate purta bine sau rău. Dacă nu respectă faţă de \ărani 
legile dreptăţii şi moralei, el e dispreţuit ;;i urât şi dă loc la 
nbuznri, contra cărora se plânge to:ită lumea • 

. Au trecut timpurile când era bun orice mijloc prin care 
se aducea un venit fie stalului, fie paşei unei provin ii Guver
nul a luat măsuri energice c:rntra acestLii vec�l ob\:. ', S'a dat 
un decret contra tutulor abuzurilor, care s'au înrădăcinai adânc 
in sufletul oamenilor din vechiul regim.· S ,nt opriţi şi sever 
pedepsiti cei ce ar exer�ita monopoluri. care ar s:umpi viaţ:i, 
cei ce ar îngreuia traiul rni'.lle'or şi, prin urmar1', s'ar, purta
contra prevederilor din· Tanzîmat, cei ce ar face pe raiale să 
simtă umilinţa la cara era supusă altădată populaţia creştin�. 
Subaşii cari nu _înţeleg cât îndemn h muncă dă egalitatea in
divizilor şi puterea reală pe care aceasta o dă Statului, comit 
o crfmă şi sunt vinovaţi în faţa legii şi a guvernământului care
a pus pe ţăranii de orice religie şi orice naţionalitate la adă
pos'.ul jignirilor.

Eram în Dobrogea rând guvernul imperial a destituit pe 
mudirul din Bazargic şi l-a înlocuit prin Hagi Emin Efendi, om 
drept şi integru. Acest exemplu va produce rezultate bune. ln 
orice caz, putem spune dl, dacă nevoi asemănătoare s'ar simţi 
şi în afle cazate, venirea a noi mudiri şi prdepsirea celor vechi 
nu ar· strica dispoziţia şi liniştea populaţiei. Mudirii buni sunt 
reprezintaţi în sate prin subaşi buni, iar mudirii răi prin o.a
meni pricepuţi să exploateze munca cultivatodlor în interest:I 
lor personal spre marea pagubă generală. 
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Co1ţtribuţiill' şi dijmele. 

Numai sforţările produdtorilor dintr'o ţară nu ajung pen • 
tru a se atinge scopul societăţii. Ele trebuie să fie sprijinite 
şi de 11n guvernământ luminat lnţelegerea între producători şi 
Stat e un::i din conditiile esenţiale pcntrn dezvolt1rea v1eţei 

· economice şi e temeiul belşugului general şi al :i ,erii particu
lare. ln acest se.op, cetăţenii ·se supun unor sa �rificii pe c:1re
Statul le primeş•e pentru a face faţă rheltueli'or. publice. Orie�
contribuabil vrei să primi�-, �ă în schimbul contribuţiunilor sale
s iguranţă şi bună stare D� aci datoriile recipro:e ale cetăţe
nilor şi Statulu i . ln capitolul precedent, nm văzut re a făcut
S �atul, mai ales în Dobrogea, r entru a asigJra liniştea şi pros
perif atea acestei provincii; ni rămâne nt:1mai să arătăm sarcinile
pe care şi-le impune cetăţeanul pentru a i se garanta proprie
tatea, 011oare:i şi v·aţa. Impozitele sunt contribuliile impuse
dela organizaţia sodetăţii până astăzi şi se impart în patri.1
mari categorii: 1) Capitaţia� 2) Impozitele directe, care lovesc
dired proprit'tatea funciară şi producţia, 3) Impozitele indp;
recte, care lovesc consumaţia şi apasă mai mult pe săr�c decât
pe bog:it; in fine 4) Vămile. !1? Dobrogea există capitaţia plă
tită numai de raiale şi impoziful direct şi progresiv, în pro
porţie cu averea contribuabilului. Dijmele, considerate de D I
Leoll' Faucher ca o contribu(ie, nu sunt în Dobrogea, ca şi î11
toate celelalte provincii ale imperiului otoman: decât. arenda
cuvenită proprietarului pământului, care e St atul. A-�eastă or
ganizaţie, caracteristică orientului, face ca impozitele să nu fie
apăsătoare şi ca ele să fie plătite cu cea mai mare uşurinţă,
c�eace dovedeşte buna stare .a poporului. Impozitele ca şi sar
cinele care ::ipnsă asupra c111tivatorilor sunt urrnl din cele mai
importante subiecte de studiu p�ntru cine vrea să întreprindă
o cerc.dare agricolă

Cap,ta·ţia, snu contribuţia pers0nală care există în vechile 
sodetăţi, s'a păshat până în ziua de azi aproape· pretutindeni. 
Altădată nu erau scutiţi nici chiar prinţii din familia rega'ă; as
tăzi însă, în unele ţări, sunt se tiţi mai mulţi membri ai societăţii, 
ceea ce a ii dus împărţirea ac�steia în clase privilegiate şi dase 
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inferioare, asupra cărora npasă greu servitutea feodală. Ct1pl
taţia, astfel con,epută, se găseşte mai ales la naţiunile formate 
din horde cuceri101re, care s'au stabilit în ţări învinse. Cuceri
rile Musulmanilor au fost uriaşe şi s'au jntins în Europa, Asia 
şi Africa. Supuşii dădeau dovadă de asruHare prin plătirea ha
raciului anual, care în Franţa corespunde cu impozitul perso
nll şi e fixat de prefecti la valoarea a l zile de Iucrn Cu cât 
se măreşte salarul, cu atât creşte şi capitaţia. Ea presupune 
deci o creştere continuă. In Dobrogea, haraciul este hotărât de 
mai înainte; săracii nu sunt cohfunctati cu bogaţii, prin urmare 
ei nu sunt obligaţi să plătiască cât dânşii. Minimum haraciului 
e fixat la 15 piaştri, maximum la 60 şi mijlocia lc'..l 30. Scopul 
acestei clasificări este dreptatea, care cere dela cei ce c:u mult 
să plătiască mult şi dela acei ce au puţin, să plătiască puţin. 
lntr'un registru ad-hoc, auto. ităţile înscriu pe toţi născuţii de 
sex masculin cari, când ajung la vârsta de 12-15 ani, încep 
să plătiască haraciul de 15 pi:iş!ri pe an, ceea ce echivalează, 
în Dobrogea, cu 2 zile de lucru; prin urmare această contri
buţie e cu 1/3 mal mică în Turci::i de ·ât în Franţa. 

Contribuţia directă e repartizată în s1te după numărul 
plugurilor pe care le posedă lo.;uitorii. E deci bazat� pe capi
talul circulant, după cum în Franţa e pe cel imobiliar. Se plă
teşte, de fiecare plug, 500 piâştri pe an. De ex.: satul Raso
vata plăteşte în c rntribuţie directă 4235 piaştri, Cochirleni 1700 
pfaştri, Bogazchioi 2800 piaştri, în total 8746 piaştri In aceste 
3 sate sunt 16770 familii; impozitul e plătit dup/i averea fle
cărei familii şi revine la 52 piaştri pe an. Inchipuindu-ni capi
talul fiec.ărei familii de 4000 piaştri, ceea ce e însă sub reali-
tate, ajungem la concluzia că, în Dobrogea, această contribuţie 
directă reprezintă numai â 76 parte din. capital, pe c.ând în 
Franţa ea e formată din a 7 parte. Proprietatea funciară din 
Angli-a, până la restabilirea impozitului pe venit dela 1842, con
tribuia la sarcinele Statului numai cu a 20 parte. «Incometaxea 
în 1842, restabileşte echilibrul şi în acelnş timp pune la con
tribuţie pungi pânâ atunci foarte cruţate. Dela 1/7 în Franta 
şi Anglia, până lâ 1/76 în Dobrogea, e o diferentă care arată 
prea bine cât de greu este-impozitul acesta în primele ţări şi 
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cât de uşor este în Tur�ia. Contribuţiile coprind în Europa 
apuse:m� germenul tutulor turburărilor sociale şi al revoluţiilor; 
aici pe cel al păcii şi belşugului. Aşa, în Franţa, nid o reformă 
nu e mai urirentă decât cea .a ill)pozitelor care, in starea ac
tuală, lovesc producţiunea, pe muncitor şi pe consumator. 
Ac�st sistem, cu totul vicios, e pe cale de a fi refortnat. Alte 
două sisteme se luptă pentru a înlocui pe cel vechiu: impo
zitul pe capital şi impozitul pe venit. D-l Em. de Girardin rezumă 

• astfel avantajele şi dezavantajele acestor două sisteme: Impo
zitul pe venit .descurajează spiritul de întreprindere şi progres;
dimpotrivă impozitul pe capital îl încurajează, n stimulează, ii,
răsplăteşte. Impozitui pe venit cruţă capitalul pasiv, capitalul
imobil şi nu apasă decât pe capitalul activ, capitalul mişcUor;
impozitul pe capital nu admite privilegii pentru capitalul pasiv,
leneş, imobil şi îl tratează ca şi cum ar fi producliv. lmpotitul
pe venit loveşte şi îr1cetinenză circulaţia; impozitul pe capital
IoveştE. şi îmµiedecă imobilitatea. Impozitul pe venit lucrează
ca frâul; impozitul pe capital, ca pintenul.

D-l Leon Faucher zice că impozitul pe capital se potri
veşte pentru copilăria societăţilor. Impozitul se plăteşte atunci 
în natură (dijma). El e la locul lui în ţările care nu cunosc 
munca manufacturieră, nici negoţul şi nici bogăţie prea mare 
şi e o creaţie a puterii absolute. Dijma tinde să dispară pe 
măsură ce popoarele se îmbogăţesc. 

Care dintre cele două sisteme e de preferat? In Franţa, 
in mome11tul de faţă, proprietatea funciară e foarte grevată, 
căci ea procură 111ai mult de jumătate d,n veniturile bugetului 
republicei, ln suma de 1550 mi_lioane, ea intră cu 850 milioane. 
D-l Leon Faucher, susţinând impozitul pe venit, crede că din
tot venitul Franţei, care e de 10-12 miliarde. 8 1

/0 ar fi pro
duse de d-iferite · contribuţi i , iar restul de către impozitul pe
venit.

Noi găsim în Dobro6ea o impunere a ve11ituriler. Această 
impunere nu e însă propriu zis o co·1tribuţie, deşi ea e între
buinţată ca atare pentru acoperirea cheltuielilor administraţiei. 
Originea ei e asociaţia Statului cu producătorul , Statul pune 
capitalul funciar (pământul), produc.atorul, munca. La impăr-
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ţirea foloas�lor, capitalul nu ia decât 10 părţî; cu toate că, în 
astfel de tovărăşii, venitul s·e imparte pe din două. ·Iată ·tncă 
o notă bună în favoarea Turciei, care procedează ,în a-:esfmod,
Îh interesul general al apă1ării şi conservării imperiului, ca· şi
în cel al siguranţei şi bunei stări· a popoarelor.

· ·

Dijma este o dare datorită proprietarului. Ea e· de două 
feluri, după cefe două categorii de produse agricole: dijm;i · pe 
produsele culturii se chemă uşur şi· dijma pe animale, /Jeili::._
Prima se ia asupra diferitelor plante cultivate; a doua, nu se 
atinge decât de oi, de porci şi stupi; caii şi vitele cornute 
s�n t seu tite 

Cunoaşterea adev�ratelor legi. care c >ndllc producerea bo
găţiilor în imperiu, e neapărat trebuitoue pentru a s� fa �e 
legi noi , conforme cu cerin'ele naturii, ştiinţei şi experienţei. ln 
ce priveşte Dobrogea, proprietarul s:oat� prea puţin din pă
mânturile neocupate azi şi venitul funciar e nproape nul în 
comparaţie cu ceea ce ar putea fi. Venitul depe pământul unei· 
cază.le, a Mangaliei de pildă, e mai mic decât cel oe can•-1 
obţine de pe moşia sa, un proprietar de peste Dunăre; că-:i 
în această caza, suma veniturilor tutulor satelor e numai de 
227 ,OOO piaştri. 

Din cc1uza obiceittlui după care se ia dijma în Dobrogea, 
mărirea venitului atârnă de întinderea pământului cultivat; dar 
această mărire e împiedecată de lipsa de braţe, numărul ace
stora fiind cu mult mai mic decât ar rere întinderea solului 
arabil, care>, în chip fortat, trebuie astfel să rămână necultivat 
si să servi ască de păşune. In m·odul acesta, cele mai îns<!m • 
nate venituri ale Dobrogei sunt cele pe care cultivatorii le ob
tin din creşterea vitelor, nesupuse de proprietar la nici o 
dijmă. 

ln cele trei sate, pe care le-am citat mai _sus, proprieta
rul ia depe plante dijmă de 17000 piaştri, adică 8Q00 dela Ra
şovata, 4000 dela Cochirleni şi 5000 dela Bogazchioi. Ll)cui
torii acestor sate au foarte puţin! oi, (2700 capete] c�ea ce 
face pentru dijma datorită proprietarului 270 capete, s1u 63j0

piaştri, adică 25 piaştri de oae. Pentrn că oile sunt supuse la 
dijmă, de nu sunt crescute de ţăra11i, cari nu întreţin de cât 
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alte animale. ln cele trei sate .sunt 2600 c_apete vite. corriute,.. 
500 cai, 92 bivoli, în valoare totală, de 910.360 piaştri, din 
cari zecimea datorită proprietarnlui, adică 91.036 piaştri, ar 
întrece venitul celorlalte dijme, căci acest ţi.rut oforă pentru 
păstorie conditiuni mai favorabile de cât -pentru plugărie. 

După a:est sistem de cultură, legile asupra dijmei ar 
trebui să plece dela acele care, urmând calea trasă de natură, 
ar înzeci veniturile actuale, cum se poate oricine convinge din 
exem piui citat .. 

Cele spuse până acum sunt atât de adevărate; în cât o 
exploatare agricolă îndreptată spre înmulţirea animalelor ş 

mai ales a oilor, ar aduce proprietarului un venit de 35000 
piaştri, chiar dacă nu s'ar folosi de cât o treime din pămân
tul de care dispun cele trei sate. 

Concluz:a constatărilor de mai sus ar fi următoare'.! : ar 
trebui să fie supuşi, în chip egal, 1 a impoz;t, to1i acei ce au 
privilegii dela �tat; şi, precum nici o plantă nu e scutită de 
dijmă, tot aşa n'ar trebui să fie scutit nici• un animal: Din a
plicarea .acestei măsuri, ar rezulta o creştere uriaşă în ve_nitu
rile tezaurului im periai. 

ln acelaş timp, studiând veniturile imperiului, se va pu
tea stabili un sistem de impozite asupra capitalului,. sau asu
pra venitului, care ar mi�şora considerabil sarcinile producă
torilor, ar mări veniturile tezaurului şi ar pune capăt abuzu
rilor care se comit în pe r::eperea dijmelor, mai ales în aceea 
pe vii, pe fân şi pe porci. 

Mocanii. 

(A se ocupa de mocani, adică de păstorii români, cari vin 
din Transilvania şi dau valoare pământului· necultivat din 
Dobrogea, însemnează a atinge 11na din cele mai importante· 
chestiuni ale agriculturii acestei ţări_;)însemnează a vorbi des
pre venituri de care profită toafă lumea atară de tezaurul im
pelial. Ocupaţia mocanilor e strâns legată cu sistemul de eco
nomie rurală din Dobrogea, cu dăriie datorite proprietarului 
pământului şi cu creşterl!a ver,iturdor Statului. Această ocu
paţie clă loc la :..huzuri şi plâ11ge1i rare, e în interesul 
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stăpânirii, să' înceteze. Toate aceste motive ne fa� să expu
nem ·rezultatele anchetei făcute de noi ast1pra unui subiect 
a tât de important şi să propunem soluţiunea cea mai dreap
tă în această chestiune care interesează, în special, produc
tiunea Dobrogei şi relaţiunile Austriei _cu Turcia. 
�ocanii, locuitori din satele Transilvaniei.: Săcele, Săl;şte, 

N alea, Tilişca, Galiştea, Răşinari, Poenari, Rădi:!nl şi altele, 

(
' vin la sfârşitul toamnei în Dobrogea, ca să-şi ierneze turmele. 
Primăvara, c.ei mai multi dintre ei p�răsesc ţara; cei ce ră
mân, arendează păşuni pentru vară. Aceştia sunt Săcelenii, Să
liştenii, Poenărenii, cari trăiesc în Dobrogea de multă vreme 
Printre mocanii cari vin în Dobrogea cu turmele,--;un t mulţi. 
1ari, găsind s:mbrie destul de ridicată, se bagă la stăpân.
Dintre acei ce-şi găsesc astfel de rosturi la Turci, Tătari şi 
/1Români sunt unii cari se stabilesc aici şi se însoară cu fete de 
Români ln a�est caz, ei renunţă la supuşenia austriacă şi ră
mân pentru totdeauna în Dobrogea. Fără aceste două condi-
ţiuni, ciobanul nu &'ar putea însura, căci fata nu s'ar învoi 
niciodată să-şi părăsiască familia şi ţara, iar tata n'ar con· 
simţi la o asemenea despărţire. Ciobanul face ded .ot ce-i stă 

· prin putjnţă ca să devină raia şi să obţină mâna celei pe ca re
o iubeşte. Odată însurat şi stabilit în sat, el se bucură de
toate drepturile pe care le au locuitorii Dobrogei şi suportă
la rândul său toate sarcineie publice.

Mocanul însurat în Dobrogea continuă oare să fie supus au
striac şi prin urmare �ă recunoască autoritatea consulului au
striac şi să plătească dări, sau devine supusul imperiului oto
man şi prin urmare trEbuie s/i se supună la toate contribuţiile 
pe care le plătesc raialele, în schimbul celor ce primeşte de 
ta suit. 

\ 
;- · Rezolvi rea acestei chestiuni ar însemna sfârşitul luptelor 

dintre autorităţile ;tustriace şi ce!e otomane şi lămurirea situ
aţiei acestor oameni cari, găsind în Dobrogea pământ din 
belşug şi condiţiuni de trai favorabil, preferă această ţară 
Transilvani ei. 

Sunt ei 1 beri să dispună de dânşii cum vor, să se în
soare, să �ămănă fn Dobrogea şi să devină supuşi otomani ? 
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Autorităţile otomane răspund la această întrebare că omul 
e liber să dispue de el şi, deci, să-şi aleagă un loc, care să-i 
îngăduie o viaţă mai lesnicioasă, să se aşeze într'o ţară unde 
sarcinele sunt mult mai uşoare; e, prin urmare, liber să devie
raia Autoritătile au stria ce însă răspund . că aceşti păstori sunt
supuşii lor şi îi urmăresc pretutindeni, chiar dincolo de mor
mânt. Dacă ar vrea cineva să se stabilească în Transilvania şi
să ceară încetăţenirea austrică; adică îngăduinţa de a contribu i
l a  sarclnele Statului, care asigură proprietatea şf averea, va fi 
el primit ? Mi se pare că nu se poate refuza o astfel de fa
voare unui om liber. 

Mocanii, cari se însoară în Dobrogea, nu sunt sclavi; ei 
sunt liberi să se însoare, să se aşeze şi să trăiască aici din 
roadele muncii lor. Autorităţile austriace de care vorbim merg 
până acolo, ·încât interzic moc-anilor însuraţi să se folosiască
de toate înlesnirile ce se fac locuitorilor stabiliţi într'un sat ;
ba mai mult, când e vorba ca aceştia să plătiască contril.>Uţiile 
şi dijmele,-căci ţara nu e fără autoritate şi pământul nu e 
fără stăpân,-ele ar interveni bu �uros să împiedice achitarea
acestor dări către Statul care le dă pământul şi le-ar cere
pentru alt Stat, care n'a făcut nimic ca să asigure traiul şi
siguranţa acestor oameni. 

In hotărârea de a realiza aceste lucruri de necrezut, auto•
rităţile despre care am vorbit, turbură liniştea mocanilor în
suraţi şi �tabiliţi de mult in Dobrogea, făgăduindu-li că vor fi 
scutiţi de impozitele şi dijmele pe care le plătlau ca raiale;
ori, asupra mocanilor însuraţi şi raiale, consulii nu pot să 
exercite autoritatea cu care sunt învestiţi; prin urmare, ches
tiunea mocanilor însurati se lichidează repede, căci într'un sat (nu pot fi două autorităţi : una care să dea tot ţăranului şi 
cealaltă care ar vrea să li ia totul, /ţăranii, cari primesc pă · 
mânt dela guvernul otoman, trebuie să plătească dările şi dij-1
mele autorităţii otoman�.hi nu ac1torităţii austriac�, care nu I
poate da ceva din· imperiul ot-)man. E deci foarte drept ca 

„ ac.eşti mocani lns11rati să rămână � cum erau înainte de 
însurătoare, cum au fost de atunci şi cum sunt în realitate. 

·v Lucrul esenţial în chestiunea mocanilor. e contribuţia pe 
12 
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ciue ei-trebuie.s1
0 plătească, fie autorităţilor austriace, fie celor 

otomane. Un exemplu va fi aci la locul lui: Unul din aceşti 
păstori, venind· cu turma sa în Dobrogea, plăteşte: 1. Patentă 
consulului �JUstriac, cam ½ piastru de oae ;·2. dreptul de liberă 
trecere prin ţară, mudirului, cam·½ piastru de oaie; 3. arenda 
pământului de care are nevoe p"ntru hrana turmei, aceasta fie 
mudirului, fie subaşei, fie statului, dar de obicei· la toţi trei, fie 
în fine arendaşului · pământurilor neocupate; şi 4. beilicul, sau 
dijma oilor sale. Aţeste dări pun pe mocani la dispoziţia celor 
două autorităţi ca şi .cum ar fi raia şi supus· austriac în acelaş 
timp şi vatămă profocţiunea Această stare de lucruri nu mai 
poate dura mult ; moca_nul trebuie s.ă fie socotit sau , supus 
austriac sau raia; el nu poate să fie, în ac.elaş. !timp, supusul 
a dou� imperii. Putem cita mai multe fapte, care să ilustreze 
aceaştâ .. stare anormală, dar ne. vom multumi cu unul singur 
pentru a preciza pr.in cifre cee�- ce am spus. Mocanul care se 
găseşte cu turma sa la c.oada lacului Baciu, lângă Raşovata, n 
plătit anul acesta ciorl;>agiului din satul Arabagilar 300 piaştri 
şi 25 ocale lână. Din această sumă, subaşa din Raşovata a 
luat 100 piaştri •pentru mudirul din Chiustenge. Acelaş mocan 
a dat ,subaşei din Raşovata 500 piaştri tot pe71tru mudirul din 
Chiustenge, iar oile i-au fost numărate de beilicgiu pentru dijmă. 
Deci acest mocan, care-�i îndeplineşte toat� îndatorir;ile ca su
pus. austri�c, a plătit dări ca şi un supus otoman, fără să fi 
fost stabilit, nici însurat în ţat:ă, într'un cuvânt f.hă �ă fie raia. 
Un mare număr de mocani. se află în aceiaş situaţie şi, în ge-

- - . .. . 

neral, toţi ceilalţi şi chiar acei ce arendează păşunele dela an• 
treprenorul care, la rându-i, le arendează defa Constantinopol, 
sunt ameninţaţi să plăteascf beilicul. De acee1 ei au reclamat 
şi reclam:1 mereu guv1:rnului austriac, .care va ridica din nou 
această chestiune şi va însărcina . pe re prezen.tatii săi diplo
matici să o susţină pe lângă guvernământul sublimei Porţi: 

4Îv\are parte dintre mocanii, cari au turmele cele· mai nu� . . . 

t. meroase, se reîntorc în ţara lor; ei ,nu pot şi nu doresc să 
� devină raiale, prin urmare ei ntJ datoresc sublimei Porţi decât 

chiria pământului arendat.J E adevărat că mocanii, i:ari vin să1 se folosiascăLide îminderea i:,ămâr.tului şi de îm.pr_ejurările .favo� 
I 
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rabile din Dobrogea şi se întorc pe urmă în ţara lor, plătesc 
ceva itzaurului imperial. Ce sumă trebuie să plătească şi de 
ce? Trebuie să plătiască numai arenda pământului sau poate 
numai dijma? Iată ,la ce se reduce toată chestiunea mocanilor. 
1) Mocanii, caii sunt băgaţi la stăpân în Dobrogea, intră în
categoria oricărui muncitor străin, care vine să lucreie în Turcia;
în aceasti calitate ei păstrează caracterul de străini şi rămân
sub protecţia tării lor.

Cu ajutorul unui cod de poHţie rurală, care ar asigura te• 
zaurului imperial dările datorite de mocani pentru pământul 
folosit de turmele lor, s'ar putea face să dispară toate plân� 
gerile. După părerea noastră, oile acestor mocani, fiind ames• 
tecate cu ale raialelor, ar trebui să fie dijmuite.· ln acest •chip 
s'a;- pune un capăt abuzurilor ce se fac în paguba tezaurului 
mperial. 2) Mocanii cari se stabilesc în Dobrogea, se însoară 
şi devin raiale şi profită de toate foloasele acestora din urmă, 
nemai fiind supuşi austria�i, nu mai datoresc nimic acestei 
tări. Partea lor de cont:ibuţie trebuie să se verse tezaurului 
imperial. In acest caz, mo�anii ar fi scutiţi de arenda pămân
tului, cum· sunt toate raialele 3] In fine, mocanii cari vin numai 
ca să- şi erneze oile şi cei ce stau în. Dobrogea în timpul ve
rei, îşi păstrează car acterul de supuşi austriaci şi. prin urmare 
în raporturile lor cu autoritătile locale, trebuiesc priviti ca ·a
rendaşi, ca speculatori străini, cari vin să facă afaceri pe· te
ritoriul imperiului otoman„ ln această calitate, ei cumpără pă
şunea şi nu trebuie· să fie împiedicati de.Ia aceasta·. Astăzi păs
torii străini aduc în Dobiogea -pentru v�ratic şi ernatic p{�te \ 
un milion de oi. Dacă statul ar pretinde dijma, .ar scoate a
nual o sumă de 5,000,000 piaştri., Azi o ma1e parte din suma 
plătită de mocani, foloseşte tutulor, nu.mai tezaurului imperial 
nu. Supunerea mocanilor la dijmă se loveşte de mplte pie�ec.i. 
Cele mai însemnate sunt : O poziţia, pe c âre ar face- o cabine
tul din Viena şi ruina, care. axameninţa producţiunea D.obrQgd. 
In schimb însă, plata arendei pământului folosit pentru între
ţinerea . numeroaselor lor turme, e un lucru drept, contra că
ruia nimeni nu. se poate ridica. Prin arendă ) t�zaurul. -·imperial 
poate uşor să înc:iseze sumc1; pe care ar adu�e-o dijma. Lă-
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sând1,1-li mocanilor calitatea de arendaşi, se ·dă un mare im
bold producţiunii. Când cineva închiriază o păşun.e, el .are 
dreptul să. o folosească după cum înţelege. Nu are deci ni
meni voe .să-l turbure. Credem de prisos să mai- atragem aten
ţiunea că toate abuzurile făcute pe spinarea moc.anilor şi neob
servarea principiului arătat mai sus, vor descuraja definjtiv pe 
ciobani şi-i vor hotără să nu mai vină în Dobrogea. 

Dobrogea, care are mari întinderi de pămâ_nt şi puţine 
brate,- e destinată să facă multă vreme agricultură pastorală ; 
prin urmare ciobanii Transilvaniei, ,,mocanii", merită, din 
,toate punctele de vedere, protecţia statului care, fiind intere
· sat el în primul rând, trebuie să lămurească, in timpul cel
mai -scurt, raporturile sale cu mocanii.

Terminăm aicl prima parte a luci ării noastre asupra Do
brogei. In ochii unora dintre cititorii noştri această lucrare.
va părea, poate, terminată brusc. Desirur, ea ar fi avut mai
multă valoare, dacă i-am fi putut adăoga partea tehnică a
ştiinţei agricole, aceea' care se ocupă de produsul brut. Arta
·de a produce plante şi a înmulţi animalele domestice ne dă o
frumoasă ocazie de a face· loc observaţiilor noastre asupra
metodelor întrtbuinţate în Dobrogea, de a semnala lipsurile
şl de a arăta cultivatorilor adevăr;:itele. mijloace de care tre
buie ·să se folosiască, pentru a mări cantitatea produselor. şi a
îmbunătăţi calitatea vitelor.

Aceste lucruri de cea mai mare importanţă pentru a
gricultorii Dobrogei nu pot interesa pe cititor: i pentru care am
scris pănă acum şi cărora nu li-am vorbit de cât de economie,
adică ,de produsul net sau beneficiu. Arătând · situaţia actuală
a producţiei Dobro_gei, am încercat să scot în evidenţă direc
ţia ce' trebuie dată facultătilor productive ale acestei fru
moase ţări.

Dorinţa de a fi folositori ne-a susţinut în această lucrare 
· şi am fi pe deplin răsplătiţi de sforţărfle noastre, dacă am face
să se înţeleagă că agricultura va deveni o adevărată ştiinţă
numai atun'Ci, când cei ce o practică vor şti să-şi lumineze
experienţa cu ajutorul ştiinţelor, care se ocupă cu studiul na·
turii şi al societăţii, Se ·va asigura astfel buna stare a tutulor
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populaţiunilor din Imperiu. Starea materială, morală şi intelec
tuală a producătorilor Dobrogei, comparată cu aceea a produ
cătorilor din alte ţ.ări, încredinţează pe populaţiunile imperiu
lui de dreptatea şi echitatea ce călăuzesc guvernământul. 

Se va observa 6 mare lacună în această lucrare : lipsa 
chestiei colonizării. Demersurile ce e vorba să se facă pe 
lângă guvernământul sublimei Porţi, persoanele din Europa, 
care au citi t ceea ce am scris asupra Dobrogei şi mai ales 
scrisoarea pe care am primit· o din Germania, cu privire la co
lonizarea acestei frumoase şi bogate prov11ncu, ne-au deter• 
minat să amânăm publicarea lucrării noastre asupra acestui 
subiect./ 
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Lămuriri privitoare la hartă 

La opera sa : «Escursion agricole dans la plaine de Ia 
Dobroudja•, Ion Ionescu a-adăogat o hartă, pe care o intitulea
ză: «Carte topographique et ethnographique d'une partie dela 
Dobroudja•. · 

· · 

· Scheletul e copiat după o hartă mai veche (poate harta 
lui Lapie) El dă o imagină destul de diformă a provinciei frans
dunărene între deltă şi o linie aproximativ Raşova-Tatlageac. 
ln special marile lacuri (Razelm ele.) sunt de nerecunoscut. 

Reţieful, reprez�ntat prin haşuri destul de uniforme, scoa
te totuş,i în evidenţă caracterul mai accide·1tat al părţii nor
dice faţă de podişul ondulat din sud. Văii Carasu i se dă o 
atenţie deosebită în tratarea cartografică. 

Faptele de ordin uman depăşesc însă cu mult interesul 
pe care ii prezintă schema fizică a ac,estei hărţi. 

Drumurile sunt reprezentate prin linii cafenii, care for
mează o reţea mai largă în Nord, mai deasă la sud de Carasu. 
Ele nu corespund însă .în totul realităţii, deoarece localităţile în 
Dobrogea, în această vreme, erau legate nu printr'o linie de
terminată, ci printr'un fascicol de drumuri,') 

Printre oc.hiurile dilor de comunicaţie se văd ·presărate 
mici triunghiuri negre numerotate : sunt movilele, cărora auto
rul le consacră câteva pagini în text. 

Satele, în fine, sunt redate prin rotogoale, a căror mărime 
neegală � numai întâmplătoare, Rotogoalele au fost înpărţite 
în sectoare circulare, colorate diferit după naţionalităţi : Turcii, 
roşu, Românii albastru, Tătarii verde, Bulgarii, galben, Ruşii, 
galben închis, Grecii, ro1 şi Germanii cenuşiu, 

Harta mai veche, de care s'a folosit Ion Ionescu pentru aşe
zarea satelor, nu mai corespundea realităţii.,} O sumă de sate 

I) Vezi cap. Proect asupr a căilorde comunicaţii din Dobrogea.,
2) Ea îl nemulţumia de altfel în totul• Vezi în această privinţă ce

spune autorul despre hartă în cap. O zi de călătorie în _Dobrog,·a pag. ;30, 
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dispărus�ră. 1). Altele noi apăruseră. Au trebuit să se facă multe
corecturi şi cu acest lucru s'a ocup:it tovarăşul său de drum, 
inginerul român Şoranu. Punerea la punct a hărţii a fost o 
grije de căpetenie a escursioniştilor, cari au căutat să se achi
te cât m_ai conştiincios de această datorie .. Procedeul urmat î11

fixarea localităţilor noui a. fost probabil cel al intinerariului, 
sau al informaţiunilor verbale pentru părţile nevizitate. Din ca
uza defectelor hărţii folosite şi al chipului sumar în care au 
fost determinate satele noui, identificarea centrelor de popu
laţie este o operaţie destul de .rnevoioasă: raporturlle de ori
entare şi distanţa nu .pot fi folosite de cât-în foarte slabă mă
sură. Din fericire, marea majoritate a numelor ,atelor dela 1850 
s'a păstrat până în ziua de azi, fie ca singurul nume ·aJ loca
lităţii, fie c(dublet. Chiar o bună parte din cele ruinate după 
această dată sunt menţionate pe harta noastră topografică 
l/ 200.000, Rămân numai prea puţine (6 -7) care ar fi m li greu 
de regăsit azi. 

Publicarea traducerii cărţii lui Ionescu de la Brad ar fi 
cerut, poate, şi republicarea hărţii, aşa cum ea a !ost dată de 
autor. Cum scheletul hărţii şi chiar reţeaua de drumuri se pot 
găsi pe hărţi anterioare, sait pe cea aproape contemporană 
infinit mai exactă, lucrată de statul major al armatei ruse 2]

partea cu adevărat originală şi interesantă este elementul et
nografic al hărţii. Acesta trebue scos. mai întâi din uitarea în 
care generaţia noastră a cufundat întreaga operă a agrono
mului român. 

Intr'adevăr, pe lângă altele, harta etnografică a unei părţi 
din Dobrogea e şi cel dintâi exemplu qe hartă etnografică mai 
precisă asupra unui colţ de· pământ românesc. Cel puţin până 
astăzi nu se· conoaşte alta mai veche, Harta etnografică ge
nerală a imperiului otoman, lucrată de francezul Lejean ur
mează după ceea a lui Ionescu şi Soranu, pe care ef o ·citează. 

Pentru aceste motive se anexează traducerei numai harta 
etnografică, descur�ată de tot cea ce i-ar fi îngreuiat citirea 
(relief, drumuri, movile:) 

1) V. tabloul acest,>ra în text.
2) Ridicare pe teren la 1835, revedere şi republicarJ la 1853. V. O.

Vâlsan: O fază in popular<"a Ţării Româneşti. 
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Spre o mai uşoară folosire a ei. s1tele, în număr. L Lor 
de pe harta originală, au ;ost aşezate pe o bază actuală. lden · 
t ifkarea s'a făcut cu ajutorul hArţii topografice romăneşti 
1/200000, al hărţii lui Filipes;:u-Dubău (1860), al hărţii ruseşti 
(1853] şi, în căteva cazuri, al indicaţiilor din • Dobrogea la 
sfărşitul sec, XIX• de căpitan Ionescu-Dobrogeanu. 

Io interesul clarităţii, cercurile s1telor aa fost mărite, 
forma însă şi mărimea proporţională a sectoarelor naţionali-
tăţilor au fost păstrate cu stricteţe, iar culoarea înlo:uită cu 
linii şi puncte. 

Iri harta originală numele localităţilor sunt s:rise cu orto
grafia franţuzească. Din această nevoie de adaptare ortogra
fic.ă şi din ignoranţa caligrafului, multe din ele sunt evident 
scâlciate. ln transcriere Ii s'a dat însă forma actuală, ea fiind 
cea adevărată Satele, care şi-au schimbat denumirea, au fost 
trecute tot cu numele actual, dar li s'a s;ris jos, în parantez 
şi mai mic, numele cel vechi. ln fine satele disp�rute după 
1850 au fost subliniate. 

Aceste modificări, cerute de transcrierea în ortografia ro
mănească şi pe o hartă modernă, precum şi de înlocuirea sec· 
toarelor colorate prin sectoare haşurate monocolore, nu ating 
întru nimic elementele esenţiale ;ile hărţii: numărul satelor şi 
oraşelor şi raporturile etnice. Grija deosebită pusă în respec
ţarea acestor elemente esenţiale, ne dă dreptul să prezentăm 
această hartă ca pe o lucrare ce poate fi folosită cu aceiaş 
încredere ca şi originalul. 

Vintilă Mihăilescu. 
Asistent la Institutul de geografie al 

Universităţii din Bucureşti 
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VECHIMEPi ELEMENTlJLlJI 6lJLGARESC IN N-E. 
BlJLGPiRIEI° 51" IN 'DO�ROGEPi 1)

. LJE PROF, DR, LJ• Jl'\ILETlt 

I. 

Col. 9-to. 1. Se ştie că efementul turcesc din nordul Bulgariei se află
massat mai ales în părţile răsăritene ale ţării. In ceea ce priveşte 
numărul Turcilor în raport cu al, -Bulgarilor,· înainte de războiul 
ruso-turc dela 1877, nu- avem decât cunoştinţe· foirte puţine şi 
nesigure, pe care trebuie să le scoatem -din publicaţiunile sta-

Cot. 11. tistice turceşti, din aşa nurnîteie "Salname" ale vilaietului Dună
rean, dar, cărora nu le putem acorda destulă încredere. Pentru 
ac.eea se aştepta cu mare curfozitate publicarea rezultatului primei 
numărători ,statistice a populaţiei principatului bulgar._ 

Din această statistică s'a văzut tă, la .1 Ianuarie 1888, în

părţile răsăritene a'e Bulgariei nordice,-:..dacă socotim râul Iantra 
ca ţimită apuseană - inclusiv c�rcurile ajministratîve de atunci
Târnova şi Sevlievo, - alături de 482.349 Turci. se' aflau numai 
477.13_2 Bulgari. Elementul turcesc reprezenta aci 49¼ din în• 
treaga populaţie, pe când în Bulgaria apuseană n.umirul Turcilor 
de atunci nu alcătuia mai mult" de 7 3 ¼ _din toată populaţia. (Vezi 
datele la M. Sarafov ln Periodic. Spis. V. 1-18 şi .VIII.) 

i) A cest studiu a apărut în limba g·ermană în pnbl:caţiunea:
Kcâserliche Akademie der Wissenschafteri, Schriften cler Ba./.kancommission. 
Ling1Mstische Abtheiiung II Das Ostbulgaris<1he. VVien 1903. Tradu
cerea de mai sus forn'lează capitolul II . din volum şi poartă titlul: 
«Die 'altansăssige · Bevolkerung im GeMete des 0-Dialectes-::
(Nordostdialectes), cuprinzând coloanele 9-22; iar Capitolul HI e in
titulat «Dîe jetzige· Verbnitung d-es o-Dialektesl>, şi C:uiprinde c♦loa-
11.ele 2'1-34,-C, Br. 
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· ·Num§rul ·Turcilor se pune într'o lumină nouă, dacă privim
rezultatele statisticei după districte. In acest caz se vede că ele• 
mentul turcesc, cu toată emigrarea în massă. în timpul războiu-
lui ruso.:turc {1877) şi în timpul ocupaţiunii -ruseşti a ţării, re-
prezintă în cercul Osmanpazar 85.1 °/0 , pe când elementul bul
găresc abia 12.5 ° / 0; în cercul Haschioi ( districtul Silistrei) nu• 
măru1 Turcilor se urca la 83.9 ° /0, iar al Bulgari·Jor la 8 6 °/0 ; în 

• 

Cfrcul Bazaurt erau 75.2 °/ 
0 

Turci şi numai 14°/ 
0 

Bulgarj; în cercul 
· . Şumen (Şumla) Turcii reprezentau 69.5 °/0, iar Bulgari 24.3 °/0 ;

. - _· · / ,' � _în cercul ✓Eschi• Gfu,'maia : Turci 73° / 
0, Bulgari 23.1 ° i O; în Bal-

. bunar: Turci 78.7 ° f
0

, Bulgari 17.s 0 /
0 

etc. 
•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. - Pr_ocentul cel mai mare al Turcilor, după cum s'a spus, se
• 1

•
• ! 

âfJa î·n cercu) ·
1
osman-pazar: 85.1 °/0, dacă I considerăm dupi 

. 
· cercuri; iar dacă-I c9nsiderăm după districte, e1 se afla în Eschi- .

• 

• 

· · ··· -� · . Giumaia 82. 7 °/ 0•

Se mai constată că, în unele din aceste cercu.ri, mai mult 
· de jumătate din populatia bulgărească loci.:eşte în ora�ele capi-

• 

. . . . tale, cum e,te d. ex. Şumen, Eschi-Gîumafa şi Osman pazar, -

• 

adecă tocmai contrariul de ceea ce se • ob5ervă în Bulgaria apu
seană, unde Turcii, putini Ja număr, locuesc mai ales în oraşe. 

2, Aceste rezultate ale statisticei dovedesc, fără îndoială, că 
. în nord-estul Bulgariei, în secolii trecuţi, şi anume nu multă vreme -. 

. Col. 12. după invazia turcească, -trebue să fi avut loc evenime.lte istorice 
însemnate, pe urma ci1'ora au rezultat mari schimbări etnografice, 

• 
• 

••• 
• 

aşa în cât, în locul populaţiunii băştinaşe, bulgărească fără în
doială(?), a câşţ;gat preponderantă în numitele ţinuturi, care în 

. totdeauna au fost de o mare însemnătate strategică şi politico
economică, un element strein şi anume cel turicesc 1). Când şi 

, . · cua
< 

s'a petrecut aceasta. este încă o întrebare deschisă în istoria

i ' . • B·ulgariei. Profe5oru1 M. Drinov a încercat să răspundă la ches- · .
. . · tiune, însă, din nefericire, nu şi• a dus până Ja capăt prea intere

• 

. . .: • • • 

santul său studiu, publicat în „P«!riodic. Spi�. VII- VIJI''. Dupl
indicaţiile salr, se poate admite că domir1atiunea turceasca, în 

• 
,r . . (!: . .. . Bulgaria Dunăreană,, în sec. XV ,,semăna cu" o ocupaţie mili

• 
• 

• 

' . 
• .  . 

, . . 

. ·tară tncA nu pe deplin asigurată''; totuşi, după părerea mea, nu

• 
• 

. ' 

.. • 
• 1) Presun1ptia că toată r„opulatia era ufăr<l îticlo,ială bi1,lg��·eascăn se

i� .�. J:: 
·

· poate tlov�di cât de neterr1einică este din isvoarele contempo1·ane cu

,. . lupta dela ,
.,

arna (1444) şi clin altele. pentr11 care trimitem pe cititor la 
Arhiva Do},rogei \rol, II. No. 1 pag. 18-31 şi No.· 2 pag. 96-115.-C. Br, 

• 

, • 

• 
•• 

• 

• 
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e mai puţin sigur că elementul turcesc sporise mult în sec. XVi, 
chiar dacă nu se poate afirma sigur că, în pomenitele ţinuturi 
ale Bulgariei răsăritene, astăzi puternic turcisate, Creştinii erau 
în minoritate încă de atunci. Din datele adunate.de Prof. Drinov 
se vede că numărul-turdor a crescut foarte repede după sec. XV. 
Probabil că invazia ungară a regelui Vladisl&v,' în 1444, - care

a dovedit şi Turcilor ce situatie precară aveau în Bulgaria Du
l'lăreană - le-a dat îndemnul, în urma victoriei câştigate la Vama · 
cu atâta greutate de către Turci, să porniască o puternică colo
nizare cu elemente musulmane care, probabil, au fost întărite şi

prin turcizarea forţată a populaţiei băştinaşe şi care a fost ter
minată cu energie în scurt timp. 

3. In orice caz, nu rămâne nici o îndoială că vechea popu
laţie bulgărească din nord-estul Bulgariei s'a împuţinat simţitor 
chiar de acum câteva secole. Se ştie că dela mij 1oculi sec. XVIII 

Col. 13. au îr:ceput emigrări în massă din Bulgaria Dunăreană şi cea su
dică în Jara Românească, Basarabia şi s_udul Rusiei. Mişcarea 
aceasta a dura.t peste un secol, aşa că, prin aceasta, numărul ve
chilor Bulgari din Bulgaria Dunăreană se împuţină Şi mai mult. 
Din isvoare oficiale ruseşti se poate constata că prima coloni
zare .s'a făcut cu 620 familii bulgare, în guvernământul Cherson 
între anii 1752 şi 1754 (vezi A. Slwlkovskij, Bolgarskija kolonii 
v. Bessarabii i Novoross�jskom krae, Odessa 1848). Apo_i ·urmară
neîntrerupte colonisări până în anul 1791. După o mică pauză, 
avu ioc marea colonizare bulgărească a B:1sarabiei şi a sudului 
Rusiei, între 1801 şi 1812. Războiul ruso-turc din 1828 provoacă 
o em igrare şi mai puternică. După cum se ştie,· o . însemnată
parte dintre emigranţii de atunci, şi anume dîntre cei din sudul
Bulgariei, ajunseră numai pănă la Dunăre şi se âşezară în regi
unile di□ nord estul Bulgariei, despopulate prin cqntinua emi
grare şi stârpire a elementului bulgar. La. aceşti colonişti bulgari
din sud se adăogfră şi mulţi emigranţi întorşi din Rusia, cari
erau de asemenea, în majoritate,idin sudul Bulgariei. După răz
boiul din 1853 (al Crimeii) şi după cel din1 1877, nord·estul Bul
gariei se coloniză cu un nou val de emigranţi din sud şi, din
Balcani.

Aşa se face că aslă�i populaţia bulgară din nord-estul 
Bulgarie't, şi în special ce_a din po6rogea şi din ·cţrcprile Var�ai / 
Silistra şi

_ 
Sumla, provine, în 

_
mare

.
a ei lli�joril�le, • dii) sudrd [

. , �' '- ./ I ·. , "' 
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Bulgariei şi din regiunile muntoase ale Balcanilor (Stara Pia
nina) 

. _ 4. După cum am spus o mai sus, vechea populaţie bulgă
reâscă din nord-estul Bulgariei a fost din vechime împuţinată 
printr'o. sistematică turcizare în massă. Ceea ce s'a petre�ut în 
această privinţă în timpurilţ mai vechi, se poate mai mult pre
supune decât dovedi. De asemenea, în ceeace priveşte încercările 
mai importante ale guvernului turcesc de a răspândi cu sila isla-

Col. 14. mismul pri11tre creştinii subjugaţi, nu avem, pentru vremurile mai 
nouă, decât puţine dovezi. Câteva dintre acestea din urmă se vor · 
menţiona aici. 

' Printre Turcii stabiliţi în cele vre-o 30 sate turceşti din aşa 
numitul « Gerlovo• - un ţinut în cercul Osman-Pazar, - trăeşte 
încă tradiţia că strămoşii lor au fost �iţi ; şi astăzi • 
încă se mai află în graiul actual al numiţilor Tum din Gerlovo 
unele urme slabe, care vorbesc destul de clar pentru vechea lor 
origine bulgărească. Forma bulgărească mai veche a numelui ţi
nutului «Ger/ovo)) sună nGerilovo", iar a numelui locuitorilor 
„ Geri(ec" (veii Jirecek: Cesty po Bulliarskli 650). Turcisarea 
trebue să f.i avut loc acum vre un secol şi jumătate şi anume în 
timpul când şi ţinutul numit „ Tuzluk", al cărui centru este Os
mar--Pazar, a fost colonizat cu Turci din Ai,ia-rnică. Probabil că o· 
parte dintre aceşti Turci asiatici au fost aşezaţi printre Bulgarii 
din Gerilovo cu intenţia de a-i turciza 1). Scopul fu repede atins, 
deoarece a�tazi toţi mahomedanii din Gerlovo se simt în toatr 
privinţele adevăra1i Turci, de .Şi Gerlovo, după mărturia Raguza
nului Gjorgici, era populat, încă în sec. XVI, de „Creştini viteji". 
(Veii Makuşev: Monumenta etc. II, 244). Pentru a asigura mai 
bine pasurile Balcanilor spre nord, s'au colonizat o parte, prn
babil, din aceiaşi Turci şi spre ·est şi sud, în Balcani, unde de 
asemenea vechea populaţie bulgărească a fost turcisată· în scurt 
timp în ce� mai mar� parte.· Aşa s. ex. satul curat turcesc de 
astăz,i Sarâ-Cuvanldc (în cercul Provadia), Ia nord de munţff 

Col. 15. Carnobat, în Balcani, trebue să fi fost bulgăresc, ceeace se cer
tifică şi prin ruinele unei biserici păsţrate în apropierea satului . 

. 1) Şe poate ca multi Bulgari din l;Gerlovo", cari nu voian şă-ş(
piardă neamul şi ralig·ia, să_ fi emigrat în' alte părLi şi că o parte dintre 
ei să se Q refogiat spre Târnova ·şi, anume iu satul . din apl'Opiere 
«Arbăn,;işi». După o traditie, locuitorii actuali clin Arbănaşi ar proveni 
din "Gerlovo", (Vezi Jirecek: Geschichte der- Bulgaren, 589). 
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După o tradiţie a locu'itorilor, satul trebµe să fi devenft turcesc 
acum vre-o 150 ani.' Pe atunci trebue să se fi aşezat aci, ca şi 
în satul vecin, azi curat turcesc, numit Becci, Turci „din Ger
Iovo". De asemenea şi în satele turceşti din împrejurimi, Aivagic 
şi Lopuşna, Turcii cred că au venit din Gerlovo de mai bine de 
o sută de ani, după o tradiţie comunicată mie de d-1 K. Şkorpil.
Satul turcesc Tuşovica, la apus de pasul Riş (Cialykavak) din
Balcani, după spusa localnicilor, trebue să fi fost înainte un sat
bulgăresc şi s'a turcisat acum 150 ani, Populaţia bulgărească din
împrejurimi numeşte şi azi acest sat cu numele său cel vechiu
,, Toşovec". Dacă ţinem seama că şi celelalte numeroase sate tur
ceşti din munţii Balcani, până la M. Neagră, datează IŢlai ales
din secolul trecut, şi d multe din ele poartă nume bulgăreşti,
cum e s. ex. Gancevo în cercul Provadia, atunci se pare foarte
probabilă ipoteza că colonizarea turcească dela Tuzluc ş1 Ger
Iovo, unită cu turcizarea în massă a vechiului element bulgăresc,
s'a întins sistematic peste toată partea răsăriteană a Balcanilor.
Din nefericire resturile linguistice, amintite în Gerlovo, nu ne pot
duce Ia· nici o concluzie mai precisă, Toate. numele de persoane
sunt astăzi turceşti, însă, până nu de mult, în satul Tdrnovca
s. ex. au trăit Turci cu nume semi-bulgăreşti precum Costoo_lu;
Hasanaga şi Stoianoolu. In satul Jamla o familie ·turcă se nu
meşte Mussulmanollar (Musulmanl) Acest nume este explicat de
către Turcii din sat în sensul că familia sus pomenită descinde
din adevăraţi musulmani, rnsiţi din Asia Mică (Anadol), în timp
ce restul populaţiunii din sat se socoate descendentă din locui
torii străvechi (,, erli"), cari au primit dela Musulmani „adevărata
credinţă". Aceasta dovedeşte că, multă vreme după convertirea
Creştinilor la islamism, se obişnuia a se distinge în Gerlovo a-

Col. -16. devăraţii Musulmani de Bulgarii convertiţi. 
Vechea toponimie bulgărească, a regiunii s'a păstrat în parte. 

In afară de nume de sate ca Tărnovca şi Cercovna, unde şi azi 
se mai văd ruinele unei biserici vechi; se mai pomenesc �e către 
Turcii din Gerlovo şi multe altele precum : Zajci-bair (movila 
iepurilor), Livada ciajirla, Brut (dela brod), o localitate în a
propiere de Cercovna, lângă un râu, Papaz-ejdinde (probabil în 
loc de „Popovdol" Valea Popei), Kako11un ceşmesi (în loc de 
Kalcina-ceşma), şi apoi numirile de „Selişte" şi „Grădişte", cu 
care sunt numite diverse loqiri, Şi m�i înşernnate şunt încă nu-

www.minac.ro



194 

. mi rile b1.1lgăreşti ale unor obiecte,· întrebuinţate în graiul turcesc 
din Gerlovo, precum „Krivica", adică "Kriva bradua", după 
cum se zice azi la Bulgarii din satul vecin Vardun. Numirea de 
,,Krivica'' e mai veche şi s'a păstrat la. Turci. 1n satul Jamla o .
parte a cărnţei se numeşte la Turci nprocep", în timp ce Bul
g·arii din împrejurimi se folosesc azi de vorba turcească „arăj''. 
Unii Turci mai bătrâni întrebuinţează cuvântul pur · bulgăresc 
„sdbici", ce se rapoartă tot la o parte a căruţei şi pentru care 
Bulgarii din Vardun folosesc numai cuvântul turcesc „kanal", etc. 

La cele spuse mai sus, se mai pot adăogi şi următoarele 
date luate din opera profes. Jirectk: ,,Ethnogmphische Verăn
derungen in Bulgarien seif der Errichtung des Fiirstentlmms", 
tipărită în Oesterr.-Ungar. Revue, 1890, XI-XII : 

. Satul Sadouo, ce se află în apropiere de Gerlovo, astăzi e 
locuit. în întregime de Turci ; însă în apropierea sa se mai văd 
ruinele unei biserici. 1n satul vecin, de asemenea turcesc, Ka
dărfakli, oamenii ştiu precis că ei. sunt de origine bulgară şi că 
înaintaşii lor se numiau Stoian, sau Vasile, dec_i că au fost 
creştini. 

Elementul turcesc s'a lăţit dela Kofel spre apus. Satul Şe-
<;01� 17. hovo, situat la est de Gradec (cercul Kotel), astăzi e· curat tur

cesc; totuşi în Gradec se găsesc câţiva Bulgari, cari s'au născut 
.in Şehovo. De asemer.ea satul Mokreni trebue să fi fost părăsit 
acum 60 ani de ultimii din vechii săi Io uitori Bulgari. 

După profesorul.Jirecek, în împ ejurimile dela Genge şi Lo
puşna, în_ actualele sate turceşt i, Turcoaicele purtau nu de mult 
un fel de haină, care aminteşte portul Bulgarcelor din împreju-. 
rimile Sofiei. Cele mai. mari schimbari etnografice s'au pdrecut 
pe latu1ea de nord a Balcanilor,' şi anume în Gedovo, unde . o 
puternică colonizare de Turci osmanlâi a înlătut"at cu totul vechea 
popu!aţ,e bulgărească. Satele Razboina, Stratigea şi Dervenl (din 
cercul Eschi-Giumaia) ,erau nu de mult bulgăreşti, etc. 

5, Deşi turcizare(l nu s'a efectuat în câmpie cu atâta silnicie 
ca în n.umitele regiuni muntoase, în ultime'e două veacuri, totuşi 
vechea populaţie bulgară din· provinciile răsăritene ale Bulgai iei 

: . Dunărene-- unde elementui turcesc a câştigat de mult sup. emaţia 
-, numai cu greu putea să-şi păstreze naţionalitatea în împreju
rările g1·e1e de atunci, aşa că şi ,aci relativ puţin ·numerodsa popu
laţie bulgărească, care n'a emigrat, a căzut pradă în· cea mai 
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mare parte aceleiaşi 'SOJ fi, adfcă a trebuit sA se con vertiasdl la

islamism. Totuş:, ar fi de cercetat dacă nu cumva o mică parte 
dintre aceştia nu şi-au salvat măcar pe jumătate fisionomia lor 
natională prin conservarea religiunii creştine. D� fapt, se poate 
ajunge uşor la o asemenea ipoteză din pricina existenţii, în po
menitele provincii răsăritene, a multor Creştini ce vorbesc tur
ceşte şi cari suni numiţi de către conlocuitorii lor Gagauzi. 

Inainte de toate trebue să accentuăm asupra faptului că totl 
Găgăuţii, fără excepţie, se socot ca băştinaşi (,, erli•J şi tot aşa 
sunt consideraţi şi de tradiţia populară. Sub numele de Gagauz 
.QQP-Orul întelege 110 creştin, a că, ni limbă mate,nă este tu.+ceasca 
Totuşi trebu!e să distingem două feluri de Găgăuţi cari, de fapt, 

Col. 18, �unt denumiţi de popor, ici-coln, cu două numiri diferite. Ex:stă 
"adevăraţi" Găg�uzi (,,hasdl-Gagauzi"), cari suht priviţi ca o 
naţiune cu totul st1 eină. Ei înşişi nu se simt şi nu se socot Bul
gari. El sunt numiţi şi „primorski Gagauzi'', pentru că locues: 
mai ales în aproierea Mării şi anume : în 01 a-şui Var na şi în 
satele Cheslrici Gara Huseim, Gevizli, Geferli, Alaclise (azi Bo
tevsco), Ghiaur-Suiuciuc şi Caracurt. De aceştia se deosebţsc 
acei Găgăuzi cari, cu toate că vorbes: tu1·ceşte, totuşi se socot 
ca Bulgari, simpatizea1 ă cu pOplllaţia bulgară şi nu se deosebesc 
în viata lor� în relaliile lor de rudenie, .în moravurile lor şi chiar 
în cântecele lor populare bulgăreşţi, pe ca•e le cântă, de ·ceilalţi 
Bulgari. Chiar şi numele lor de rudenie sunt bulgăreşti. Ei zic s• 
ex. maica (mamă), caca (soră rn·ai mare), felia (mătuşe) etc. De 
asemenea curat bulgă.; eşti sunt şi numele lor de p.crsoane. Asr. 
menea Găgăuzi, cari se numesc şi „Găgăo.ti bulgăreşti", am văzut 
în satul Voivoda din cercul Novi-Pazar. Acum se află aci numai 
vre-o ze·e familii dintre ei, în· timp ce, cu patruzeci de ani în 
urmă, erau peste· douăzeci. Cu cel mai bătrân dintre ei, anume 
cu Diado Calcic Toncioolu (ad1:că moşul Caldo, fiul lui Tondo), 
care trebue să numere acum 93 ani, am vorbit eu în Novi-Pazar, 
unde locueşte. El vorbeşte numai turceşte; totuşi pricEpe destul 
de bine când i se vorbeşte bulgăreşte, dar răspunde numai tur
ceşte. Intre altele mi-a povestit că toţi Găgăuţii din Voivoda-ch:01 
se socot ca Bulgari din vechime şi că ei înşişi nu se 11.umesc Gă
găuţi, ceea ce se întâmplă tocmai dimpotrivă la Găgăuzii de lângl 
Mare. Strămoşii lor au argăţit, la Turci şi aşa. şi-au, uita• propria 
lor limbă. Şi ta1ăl bătrânului D'.ado Ca1cio vorbia tot numai tur„ 
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ceşte. Foarte ad.esea se însoară acrştl ·Oăgăufi cu Bulgăroaice din 
�atele vecine, care în curând îşi uită limba lor maternă şi învaţă 

Col. 19, · turceşte. Aşa s. ex. nevasta lui Diado Calcio era o Bulgăroaică 
din Şumla. Oăgăuţi, la fel cu cei din Voivoda chioi, se găsesc şi 
în satul aprop·at Teche-Cozlugea, unde azi au rămas rumai trei 
fraţi, pe când ceihlţi s'au strămutat la Novi-Pazar Şi în satul 

· Kajkct Oăgăuţii s'au împuţinat până la .7 8 familii. ln număr mai
mare - până la 40 familii - trăesc în satul Hambarld Caraagaci . .
Printre aceştia e foarte cunoscut un oarecare „Slav cio 1 bagi" El
se ţine drept Bu1gar şi tot aşa şi ceilalţi Găgăuţi din sat. Rămă
şiţe din aceşti Găgăuţl se află şi ln satele Caramanld, Cdzâlgilar
apoi mai spre sud de Caddchioi (la est de Provadia), îr Şaddchioi
şi Sullanlar. ln acest din urmă sat mai trăesc încă : Diado Sta
niu Baiolu, Diado Gherghi Baiolu (familia lor se chiamă Bai-ol
Iar), Diado Petăr Vasil-olu şi alţii. Se mai păstrează amintirea şi
a altora mai bătrâni, cari au murit, precum : Diado Coste şi Diado
Mano! şi un ·oarecare Terzi Demir (adecă Demir Croitorul), cari
cu toţii vorbiau numai turceşte; însă, altcum, se simţiau numai
ca Bulgari şi anume ca Bulgari băştinaşi.

) 

Dintre „Găgăuţii bu1găreşti" se găsesc emigran!i şi în Do
brogea şi în Basarabia şi anume, în satul Beidaud (plasa Baba
dag), trăesc Găgăuţi, cari sunt originari din mai sus numitul sat
Caraagaci.

6. Este nesigur dacA aceşti Oăgăuţi sunt într'adevăr resturi
turcizate din vechea populaţie bulgărească de odinioară a acestor
ţinuturi, după cum cred eu cu multă probabi.litate, sau dacă apar
ţin acelor enigmatici „Oăgăuţi adevăraţi", cari nu sunt de loc de
origină sla\ră, după cum crede profesorul Jirecek (Cesty ij07).

Este tnsă un fapt neindoios cd, în afară de aceşti Găgă-
/ uţi, şi în afară de coloniile greceşti, puţine la număr, întreaga
I populaţie creştină din cercurile Varna., Balcic, Dobrici, şi in

mare parte şi din Novi-Pazar, Provadia, Curtbunar şi Silistra,
precum şi in toată Dobrogea se dovedeşte a fi recent colonizată,
adică nu e mai veche· de 100 ani şi, numai in cazuri foarte
rare, de un secol şi jumătate.

S'ar putea limita precis numitul ţinut de curdnd colonizat, 
Col. 20. dacă am socoti ca graniţă sudică valea Provadr.a, dela Mare 

pdnă la oră*elql Propaq.ia; ca graniţă vestică o Unie verticală 
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dasă dela Dunăre pdnă Ia Provadia·; iar -ca granfţă nordică 
şi răsăriteană însăşi Dunărea şi Mare.a Neagră. 

Chiar şi Ia apus de sus m1mila linie verticală şi anume 
la nord de linia ferată dintre Provadia şi Razgrad pdnă la 
Dunăre, aşezările bulgăreşti, cu puţine excepţii, pe c-are le voiu 
aminti mai jos, sunt cu totul nouă, întrucât ele se găsesc ri
sipite în massa compactă turcească din Deliorman. 

Abia la sud de valea Prouadie.i sa11, mai bine zis, de linia 
ferată dintre Varna şi Razgrad s'au mai putut păstra, ici-colo 
resturi din populaţia bulgărească bă_şlinaşe. O excepţie la acea
sta o fac !-atele LJerechioi, Niaguşa şi Ianevo din cercurile Pro• 
vadia şi Novi-Pazar, precum şi Hdrsovo şi Topcichioi din cercul 

· Chemanlar (la nord de Razgrad).
Trebuie să facem o deosebire aci între vechii .locui.teri ai 

podişului de lângă Dunăre-a căror graniţă sudkă s'a1· putrn so• 
coti râul Camcicul mare, socotind la acest ţinut şi satele Smiadovo 
şi Dragoievo -, şi între locuitorii Balcanilor. Cu toate că curen
tul de colonizare al Balcanicilor (nbalkanci" sau „balkangii") către 
nord a atras după sine amestecul celor două elemente, totuşi 
cele două grupe se pot distinge uşor după două caractere: după 
dialect şi dup:i imbrăcăminte. 

7. Cel mai caracte· istic semi1, după fa·e putem deosebi pe
vechii locuitori din spre Dunăre de veneticii (prişelci) din Balcani
(5tara Pianina) sau din Tracia, este acea formă articulată a sub
stantivelor masculinţ, care la g. netiv singular se termină în -o

accentuat şi în o (între o şi u), s�u chiar în u neaccentuat; s. ex.:
Col. 21. noso, mosfo - stolu, ci leacu, popu. La Balcanici şi . la cei din. 

Tracia, dimpotrivă, aceiaşi formă se termină în ăt, sau numai in 
�: nosă{t), stolă(t), cileacă(I). Vechii locuitori din spre Dunăre 
sunt, apoi, denumiţi nu numai cu obişnuitul nume cte "Erlijci", 
sau „Erlii", adecă pământeni localnici, aşezaţi din vechime, (de 
la vorba turcească jer=loc), ci încă şi cu un nume particular şi 
foarte ciudat „Hărcoi", sati mai ·precis „Ărcoi". Hărcoii, precum 
am spus, se deosebesc şi la îmbrăcăminte de „Balcangii", sau 
,,Ba/canci", adecă locuitori dela muntt>, precum şi de cei imi
graţi din Traci a, de aşa numiţii „ Otejuzlii", sau „Otejofciani", 
adecă „de dincolo" (dela vorba turcească „otejuz"). Mai ales ca
racteristic este portul femeilor, de �-�rece acestea tin cu multă 
grije la tradiţie, 
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Femeia�· dfn - Balcani ( ,,BaJcangf ica '')· poartă o hain A îngust& 
de lini-� neagrA, în unele locuri şi albastrA închisă, care se nu

. · meşte ,,sucman'' (sau ,,ciucman ''), pe când Hărcoaica (,, Hărco'ca")
• 

îşi at4rnA în fată şi în spate câte o fotA. Fotele au forme şi cu-
lori diferite, din care cauză sunt cunoscute sub numele de (,,peş ·
temal" (cuvânt turcesc), "zavişca'' şi ,,cărlenca''. Tot la fel se 
poartl şi într'o parte din jumătatea de apus a Bulgariei nord
estice precum şi in nord-vestul Bulgariei, sub numele de ,,tăcmenic" 
şi „vălnenic'' ; însă aci asemenea port nu se mai poate socoti 
ca un semn caracteristic tn raport cu dialectul, de oare re locui-

• 

Ctrl. n. torii din munte, aşezaţi în câmpie, şi mai ales în pArtile apusene 
ale nord-estului Bulgariei, şi-au însuşit portul Hărcoilor . 

• 

• 

• 

• 

Portul vechiu al Hărcoilor se caracterizează mai ales prin 
pantaloni albi şi strimţi, numiţi ,, bărdenci'', ,,birneci", ,,benevreci'' 

' 

. etc., în timp ce locuitorii difl· Balcani poar1ă pantaloni foarte largi 
de lână neagră, sau cafenie închisă şi de aceea sunt porecliti de 

· '. citre Hărcoi ,,Bulgari negri", sau simplu ,,Negri''. (,,Cerni Băl
. gari•, ,,Cernite•.) Totodată trebue să menţionăm că astăzi vorba 

,,Hircoi" se întrebuinţează mai rar, de oarece coloniştii din Bal
cani şi Tracia, superiori în număr şi în inteligenţă, îl iau ca nume 

. de batjocură, în care sens este întrebuinţat mai ales prin oraşe. _ 
Ins§, ca dovadă că la origine numele nu avea nimic supărător 
pentru tirani, e faptul că şi astăzi încă tăranii se numesc adesea 
cu mândrie „Hărcoi''. cu toate că la oraş, sub acest nume se 
întelege de obicei un om de rând, un• prostănac. Acelaş nume 
de Hircoi este cunoscut şi lângă Dunăre, spre apus, pe la Vidin, 
şi anume tot ca n�me de batjocură. Etimologia cuvântului e în-: 

, tunecoasi 1). · • 

• 
• 

I 

• 

• • 

I • 

. , 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

,.,. •• S I◄ ·•-= W Ii .. !=+ tff

• 

• 

• 

• 

• • • 

1) Mai an1ănuntit t1�atez acest subiect în lucrarea mai sus pome-
nită: <<Vechea populatie din nord-estul Butgariei»,-Nota autorul11i,

• 
• 

• 

• 

• 

• 

•
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Dl5TRIBlJTlf\ f\(Tllf\LA f\ HARCOILOR IN N-E'. 

BlJL Gf\ Rlcl 

11. 

Col. 21. Prin faptul că am stăruit asupra sus-pomenitelor caractere

şi m'am ostenit a descoperi ·vechile aşezări ale Hărc:oi!or, am

ajuns în fine la încheerea că dialectul în -o se întindea odini
oară peste toată câmpia ce se lasă spre Dunăre, dela M. Neagră 
spre apus până la râul Isker, care se poate socoti ca o granitA 

Col. 22. mai veche a limbii bulgare de apus. Astăzi dialectul, fo -o se 
întinde dela Varna până la râul Iantra şi de aci mai departe, 
spre sud-vest, către SevEevo. Acelaş dialect se vorbeşte şi în cercul 
Sviştovului, în câteva sate di! pe m:1lul stâng al Iantrei ·şi, ca do
vadă că el stăpânia şi în Sviştov acum 150 ani, este şi limba 
Sviştoveanului Damask.in, din care am dat numeroa�e exemple 
în „Sbornik" XVIIT. 

Col 23.. Dialectul în -o se întâlneşte şi în multe aşezări nouă din 
Dobrogea şi în cercul Silistrei; aci a fost adus mai o.Les de e
migranţii din împrejurimile Şwnlei, Provadiei şi Razgradului 
pe la începutul sec. XIX şi mai ales după războiul ruso-turc 
dill 1828. Din aceeaşi vreme datează. şi coloniştii ce vorbesc 
acest dio.lect în Basarabia şi sudul Rusiei. Prin neîntrerupte şi 
neobservate mişcări spre sud, şi anume prin pasurile B�lcanilor 
dela Cenge şi Riş (Cialicavac), dialectul în • o s'a lăţit, din îm
prejurimile Ş ... mlei şi Provadiei, în câmpia Traciei, spre Adria

nopole şi spre sud-est în munţii Strangea, până Ja Mare, în cercul 
Burgasului. După cum am mai arătat aiurea (vezi Anzeiger, 1897, 
XVII ), locuitorii numiti „Zagorci", cari ocupă co'tul de nord, 
dela satul SJ: Nicola (la sud de Burgas) până 1a Rusocrstro şi 
ca:·i se întind şi mai spre sud lângă Căr Barman, peste graniţa 
turcă, la Ghioc-tepe, sunt fără îndoială emigranţi din numitele 
ţinuturi ale nordului Bulgariei. Aceasta şe confirmă mai bine prin 
faptul că Z:igorci, ce vorbesc dialectul în -o, se întâlnesc şi pe

coa�tele de sud ale Balcanilor, pe la Aitos şi Carnobat, adecă

tocmai pe dru·mul ce duce Ia amintitele pasuri ale Bdcanilor. Ca 
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dovadă stă nu numai numele de „Zagorci" dar şi faptul că aceşti 
locuitori nu se întin_d mai mult spre sud : între râul Tumgea şi ora
_şul Lozen (Cârcclise) din ţinutul Adrianopolei, Zagorcii locuesc 
numai în câteva sate; dimpotrivă, la sud de Adrianopole se în
tind fără întrerupere dialectele „rupcilor", dela est spre vest. 

Dialectul în - o s'a păstrat cel mai curat şi mai arhaic ţn 
ţinutul Şumlei, adică pe lângă Şumla, Preslav, Novi Pazar şi Pro

Col. 24,_ vadia. Pentru aceea am şi studiat acest dfalect mai ales în sa
tele acestor ţinuturi, după cum am arătat amănunţit cu alt prilej. 
(vezi : Anzeiger, etc. 1897, No. XXIIT, 1 !1399, No. II). Şi la apus 

· de Şumla, în cercurile Razgrad, Târn ova, Biala, Rusciuc, Turtu
caia şi Silistra, <dialectul în • o s'a păstrat destul de curat. In ge
neral, vorbind despre acest dialect, se poate socoti graiul dela
Şumla ca cel mai bun reprezentant al său. Baz1ndu-mă în spe
cial pe acest dialect, pe care l-am studiat foarte bine în aşa nu
mitele sate „sdri" (Sărtove, Sărtschi sela, turceşte : Sârtchioiler)
dintre Şumla, Novi-Pazar şi Provadia,-voiu trata fonetica şi mor
fologia dialectului de nord, sau a dialectului în -o. lnsă mai îna
inte voiu căuta· să înşir toate aşezările vechi ale Hărcoilor, pre

cum şi coloniilor lor către nord şi către sud. Prin aceasta se va
evidentia mai bine tăria numerică şi răspândirea geografică a a
cestui dialect. Spre mai mar� claritate, voiu număra aceste aşezări
după împărţirea administrativă actuală, adică după plăşi şi judeţe.

1. Cercul Şumla. Dialectul în • o se vorbeşte în oraşul Şumla
de către vechii locuitori ai oraşului,·ca şi de către cei ce se sta
bilesc în el, sosind încontinuu din împrejurimi, unde s'a păstrat
acelaş dialect şi anume din satele: Dividiadovo sau Cenghel,
Thpalchioi, Bialo Copilovo, Durmuş, Cadâ-Hasd şi, în parte, din
Casaplar, unde majoritatea locuitorilor e originară din Tracia,
de pe la lambo!. Locuitorii din Gorni- şi Dolni-Ingic vorbesc o
limbă amestecată.

2. Cercul Novl-Pazar. In oraşul Novi-Pazar elementul bul-
Col. 25. găresc, şi astbi încă în minoritate •faţă de cel turcesc, se com

pune din oamenii sosiţi de prin satele vecine. Aci dialectul în -o 
se aude în satele: Enevo (mai înainte se zicea lanevo, turceşte 
Ionus-chioi), Caspician (mai înainte: Cazăpciane), Mogliila (tur
ceşte : Muhla), Calugher(i)fa, Culeveţ sau Culehţe (turc. Cliiu
lefcea), Ofciarovo (turc. Ciobanchioi), Cosovc/ (turc. Cusof'cea), 
Marcoveţ (turc. Marco/cea), Costina-riaca (turc. Chemiccidere), 
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Şi în parte tn lmrilzor (4 familii), unde majoritatea emigranţilot 
sunt de pe la Jambo! şi mai ales din satul Dermendere. 

3. Cercul Provadla. Aci dialectul în • o s'a păstrat foarte
curat şi arhaic ca şi în satele. din cercul Novi-Pazqr. Satele sunt 
aşezate, cele mai multe, pe largul podiş aJ·Provadiei şi de aceea 
se numesc sârtchioiler, adică sate de podiş, (turc. sârt=câmp 
înalt, podi}). Dialectul e vorbit de neînsemnata popµlaţie bulgă
rească ctin oraşul Provadia ; apoi din sate.Ie:. Nenovo, Ravna, 
Crivna, -Cercovna, Aiazma (mai înainte sat turcesc, iar acum 
locuit de veniţii din Cercovna şi Crivna. şi de· câteva familii din 
Cenghe, care vorbesc dialectul mijlociu), Cheredi, (turc. Carâ-lagd) 
Carachiose, Chiopecli, Asâlbeili, Petrovariaca · _(turc. Derechioi), 
ljiaguşa (turc. Nevşa)., ln satele Muracovo (turc: Muradsofu/, 
Fetichioi, Comarevo, Novoselo, locuitorii sunt amestecati din co
loniştii de prin satele vecine ale podişului (sârt)' şi din Cenghe. 
Satul, odinioară turcesc, Beili, se colonizează din ce în ce mai 
mult ·cu lo�uitorii din „sârt". 

4. Cercul Preslav. Dialectul în -o se vorbeşte în oraşul
Preşlav şi în satele : . Dragoievo, Beşevlie, Zlatar, Sa_lmanovo, 
Cociovo sau · Căteş, Osmar, Ciatalar, Maraş şi Călnovo. 

5. Cercul Osman Pazar şi Eschl Giumaia. E 1ementul bul
găresc din aceste două cercu.fi era cu totul neînsemnat înainte 
de războiul ruso-turc dela 1877; numai pe ici pe celo !)'a mai 

. putut menti11ea între Tu ·ci. Dintre puţinele s�te, ce existau îna · 
Col. 26. inte de acest războiu, aparţin dialectului în -o numai următoarele: 

Hasanfacâ (numit 111al înainte Alaclise), în care azi se află şi 
câteva famil ii din îrnpiejurimile Târnovei; apoi Conac, Vardun, 
Dălgăci, Alvanovo, lauaşevo, Geren şi Cichinde1 (cu locuitori 
din Vardun). 

6, Cercul Popovo. Şi în acest cerc vech i ul element bulgă
resc este neînsemnat •. In Pop ovo, centrul ţinutului, populaţia bul
gară constă mai ales din colonişti recenţi dela Razgri;id şi Gornia 
Orla_hoviţa, apoi din locuitori dela munte,·originari de pe Ic. Oria
novo şi împrejurimi. Locuitorii din Razgrad şi -Gornia Oriaho
viţa vorbesc dialectul în -o. �celaş dialect se vorbeşte şi în sa

tele: Palamarca, Opac, Sadina, apoi parţial în Crapiţa (turc, 
Crepcea), Caraaci, Balgi Omur, Haidar, Araplar· şi Cdzclllar. 

. 7. Cercul Razgrad şi Chemanlar. l.n aceste cercuri· ele
mentul bulgăresc vechiu este: de asemenea rar. In ora-Şui Razgrad 
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· se afll o mahala veche numită ,, Dobroşca mahala'', unde locui-
• 1

tori_i vorbesc ca şi ceilalţi Hărcoi din împrejurimi şi �u acelaş
port. Dialectului în ·O aparţin locuitorii satelor: Caba-colac, Ha-

�

sanlar, Osenet (turc. Hiusence), .Drianoveţ. EzereJ (turc. Ezerce),
Topciie şi 7 opciiete (turc. Topcichioi), Ghii1zelge-alan, Demfr„ 
giler, Dicl1ililaş, .. Sianovo, Crivnia, Tor/ac şi Zavet Pe lângă 
aceasta s'a păstrat în satul Hărsovo o mahala veche (

n
e1·liiscata 

mahala'') cu locuitori vechi, cari vorbesc dialectul în -o. 
8. Cercul Varna şi Balele. După cum am arătat şi mai

• 

ir ainte, întreaga populaţie bulgărească din aceste ţint1turi constă 
din colonişti, cari, încetul cu înct·tu), începând dela sfârşitul sec. 
·xv111, au sosit aci din Tracia şi din Balcao;. Slabe rămăşiţe din
vech,ul element cu dialectul în • o am gasit · numai în două sate,
la ·sud de Varna, anume în Derechioi, - unde vechii locuitori
(.erlii") se deosebesc de coloniştii din Fatul vecin A vren, sositi.
ac0l0 dela munte, din satele Guliţa şi Erchec;, şi după d:alect

Col. 27·· şi după part - şi în satul Bielevo (turc. G/1ebege), unde de a-

• 

( 

•

• 

• 

• 

semenea trăesc câţiva ,,erlii''. Mai există câteva sate în cercul
Varna şi Dobrici, ai căror locuitori s'au colonjzat de curând a-

. colo, anume Zagorcii cu dialectul în o, sosiţi de pe Ja Adria
nopol. Aceştia s'au aşe 1at după războiul din 1877 în câteva sate 
părăs:te de Cerchezi. Aşa în satul Dişbudac (cercul Salcie) lo.:
cuesc Zagorci veniţi din satele Tatarlar, Ooge�-'fdrla şi Chiu
chiu)er din cercul AdrianopoJei; în satul Tecl1P, Zag11rcii au venit 
din s&tul VaisaJ, cercltl Adrianopo· ei. Zagorci de aceeaşi prove-
·nientl se află şi în satul Ecrene. fn cercul Varneî, satul Ri1slar ·

. e locuit de aceiaşi Zagorci, cari au venit mai ales din satul adria .. 
· , nopolitan S3liog1u, ca şi d�n Vaisal, Tatarlar, etc.

9. Cercul Dobricl. In acest ţi11ut n 'am putut de�coperi nici• 
• •

o urmă a dialectului. în • o şi aceasta se exp'ică prin faptul mai
sus pomenit, că populat 1a se alcătueşte aci din colonişti noi din 
Balcani şi Trac·a. Vechii locuitori ai acestui ţinut, în parte s'au 
turcit, în parte au fost nimiciţi şi în parte au emigrat în Munte
nia şi Basarabia. (Vezi "Vorlăufige Berichte" în Anzeiger, 1897, 

No. XXIII) . 
_10. Cercul SHistra, Cur,bunar, Accadânlar şi Turtucaia. · 

Alături de majoritatea covârşitoare a elementului turcesc, se află 
aci şi un număr frumuşel de aşezări mari şi î aflorrtoare de Bul
&ari de dată recentă-format din emigranfî, cari voiau să se sta-

• 

• 

•
• 

f' 
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Col. 28. 

Col. 29. 

203 

biliască ln Rusia, sau cari s'au reîntors de acolo. Pentru aceea 
în ceea ce priveşte dialectele, găsim aci o mare varietate, tiindcl 
locuitorii sunt veniţi din diferite locuri din Bulgaria de nord şi 
de sud. Majoritatea sunt em;granţi din împrejurimile oraşelor 
lambo! şi Adrianopole; apoi din satele din' Balcani: Ercheci,
Guliţa şi altele ; pe urmă din regiunea Razgradului şi din aşa 
numitele sate „sdrt• (de podiş) de lângă Şumla şi Provadia. A
ceştia din urmă, cari locuesc amestecaţi cu muntenii din Balcani 
şi cu Traci, sunt d€numiti cu termenul special de „Şicovti•.
Dialectul în -o, aşa dar, este vorbit aci de emigrantli sosiţi de 
pe la Razgrad, din sate vechi, şi prin numitii „Ş:covti•• Afarl de 
aceasta însă, spre mirarea mea, am descoperit şi rlmlşite df11 
vechP.a populaţie, care a îndurat grozavele evenimente din tlmpal 
luptelor ruso-turce. Aceşti locuitori vechi, cari vorbesc de aseme
nea dialectul în -o, şi cari, în această privinţă, diferi puţin de
emigranţii de pe la Razgrad şi de Ş:covţi, sunt cunoscuţi sub 
numele particular de „Grebenci". Numele acesta vine dela o po
doabă în formă de pieptene, pe care o purtau femeile pe cap 
pânl nu de mult. Grebenci se numesc ei înşişi şi „Hărcoi" ca şi 
tăranii cari vorbesc dialectul în -o. Trebue sl observăm ci Ore
bencii, fn timpurile anterioare, se refugiau adesea tn România,
peste Dunăre, şi că mai târziu s'au întors Jn parte, în vechlle

lor sate. Şi acum există în România, în împrejurimile Olurglului
şi Olteniţei, langă Dunăre, sate unde Jocuesc Grebenci, De oarece

aceştia trăiesc in câmpie, lângă Dunăre, sunt denumiţi ,,,Eliici" 
(dela vorba turcească eli=câmpie)=Câmpeni. Aşa s.J ex. în satul
Ciacu din faţa Silistrei (jud. Ialomiţa) locuesc numai Grebencl.

Asemenea şi satul Ciocăneşti e locuit tot de Grebenci (Eliicl). 
Să înşirăm satele în care tră_esc Grebenci : 
Un sat de Grebenci adevăraţi este Popina, lângă Dunăre, 

la apus de Silistra. In satul vecin, Vetren, locuesc Grebenci a• 
mestecaţi cu colonişti noi din Balcani. Jumătate din populaţia 
satului apropiat, Srebărna, e formată din Grebenci. In satul Ai
demir se află numai 4-5 familii de Grebenci. Aproape jumătate...._ 
din locuitorii din Calipetrovo se compun din Grebenci, iar cea
laltă jumătate ·din Şicovţi. Satul Chiuciuc-Cainargi (la SE de 
Silistra) este locuit aproape exclusiv de Grebenci, Şi dincolo, / 
în jud. Constanţa, la est de Silistra, trăesc în satul Almald11,.
Grebenci, amestecaţi pe din două, cu 'Şicovţi. Nu de mult satul 

, I, JI) jJ J i J I 
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Col. 30. 

... 
" 

odinioarâ curat turcesc; Topci, a fost coloniz.at cu drebencl. 
(lrebenci amestecali ·cu 'Şicovţi trăesc azi în s'atul Hadârcelebi,
c·are mai înainte era tur'cesc, iar acum, după ce Turcii au emi-

. grat, a fost ocupat de numilii. Bulgari sosiţi din Almalău. 
· In cercul Accadânla/ se află Grebenci în satele Garvan şi

. Hogeachioi. In Haschioi s'au aşezat câteva familii de Orebenci 
veriiti din satul românesc Ciocăneşti, după 1877. De asemenea 
în Dolmuşlar se află Orebenci din Ciocăneşti. 

1n cercul Turtucaia. vechea populaţie s'a păstrat în satele 
Gadâchioi, Star-Smil, Sarsân'lar, Belita si De11izler. In Spancevo 
locu'itorii vechi sunt amestecaţi cu altii ·v;niţi din munţi. In Breş
len sunt puţini locuitori vechi; majoritatea sunt 'colonişti . din
Drianovo. Acel as trebue • să fie cazul cu Spancevo. 

' '  

Şicovţii înrudiţi cu Orebenci locuesc la olaltă cu aceştia în 
satul Calipetrovo. Aceştia· au venit din satele „sârt": Cercovna, 
Cosoveţ, Marcoveţ, Derechioi şi Aiazma (cercul Provadia). In Pân
ţl.âcl{au sosit Şicovţi nu de mult .din satul Almalâu (jud. Constanţa), 
după ce Turcii din"Pândâc)i• au emigrat. In Hadăr-celebi, Topci şi 
Buiuc-Câinargi (toate în cercul Curtbunar) Şicovţii trăesc ames• 
tecaţi · cu Orebenci.' Şi satul Beibunar, odinioară turcesc, este 
ocupat azi pe ·jumătate de Bulgari din satele vecine, mai aleş 
din' Almalău, aşa dar de Şicovţi şi Orebenci. Satele O/uclu şi 
Ghiulerchioi, care odinioară erau cutat turcesti, azf au locuitori 
Bulgari, veniţ1 maI · ales din satul Calipetrov

1

0, u·nde trăesc Şi
covf şi Orebenci. 

'Emigranţi din vechile sate de I-Iărcoi din tinutul Razgrad 
se află în Caraorman (jud. Silistra) ş1 anume sosi\i mai ales 
din satele Cabacolac şi Hârsovo. De asemenea în Bracima, unde 
locuesc amestecaţi cu Macedoneni „Arnauti" din satul· Cara-ar
·naut de lângă Razgrad. (Vezi' L. Mi.letici: Abhandlung liber die
Arnauten bei Silistra în Periodic. Spis.1900 No. ·10). Emigranţi
din Cabaco'Iac, I-Iârsovo şi Arnautchioi se găşesc şi în Babuc,
Caraomur, Sianovo şi Vischioi (jud. Durostor).

11. Dobrogea. Am mai pomenit că întreaga populaţie bul
gărească a Dobrogei se compune din diferiţi colonişti noi. Ace
iaşi 1mpestriţare, care se vede la coloniştii bulgari în împreju
rimile ·$ilîstrei, din cauza feluritelor tinuturi de unde au sosit,
se obşervă şi în Dobrogea. Este. cunoscut că cei mai mulţi lo
cuit�ri oulgad din jurul Siliştrei au locuit mai 'înainte un ră�timp
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ş, rn Dobrogea. Pentru aceea şi aci găsim dialectul în -o .Jn 
aşezări venite din spre Vai'na; Şumla, ·Ptovadia, Preslav şi Razgrad. 

In afară de satul amintit, Almalâu, locuit de Grebenci şi 
Şicovţi, se mai află Şicovţi şi în eatu_l apropiat Esechioi (ames
teca!i cu Turci) şi în Galiţa (amestecati cu emigranţi de pe la 
Sliven). 

l12 ţinytul Tu'cei şi Babadagului se află Şicovţi în Congaz
(unii veniţi dela Ghebege lângă Varna, alţii din satul „sârt" Cer
covna, lângă Provadia) ; ap.oi în Cerr1a (unii sunt. din Dragoievo 
lângă Preslav, altii din Smfadovo şi Riş; ultimii mi :Vorbesc dia
lectul în -o); apoi în Ceamurlia de sus (din satele „sârt"' Crivna, 
Ravna, efc.); în Ceamurlia de jos (din Dragoievo pe la Preslav-, 
amestecaţi cu Traci de pe la Iambol). rn Paşa-Câşla şi. Casap
chioi se află de asemenea emigr�nţi diri Dragoievo, am'estecaţi 
cu alţii din Smiadovo, Riş şi din Traria. 1n fine se află Şicovţi 
în Sarâ-ghiol 1). 

Trad. de C. BRĂTESCU 

. ') Antor\ll cercetează apoi în cap.· 12-17 diştri'buţia p�pulapieÎ 
b11Jgăr.eşti, vechi cu dialectul în -o în cercurile Rusciuc, J;liala, TAmo
va, Gornia-Oriahoviţa, Chesatevo, Sviştov şi în suqµJ _Bjllcanjlo,r,· răsă-
��-

. . 

-
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NEGUSTORUL DE FEMEI 
• 

• - /V\ 11'\ MB D·E H ERONDS

• 

• 

• 

• 

Scena: Un tribunal din insula Co� 1).

Persoane : Battaros, negustor de femei. 
· Thales, clientul scandalagiu.

Grefierul tribunalului.
Aprodul.
M yrta, o fată a lui Battaros.
Judecători„ popor.

Batta1
„

os (pledând) 
Boeri,, n'aveţi a judeca · 
Nici neamul si nici cinstea mea .

9 

O fi el Thales, mai bogat . 
Dar nici eu nu-s de lepădat; 

. De are-o navă mai ·cte preţ -
Şi eu sunt un calic isteţ. · 
Cum· poate s'aibă el dreptate 
Când eu sunt păgubita parte? 
De scapă el curat la -faţă • 
Voiu alerga să strig în piaţă : 
O zei, .. am fost nedreptăţit! 
Nu se mai poate om tihnit, 
Nici liber, nici cu cine-i place, 
Când Thales nu ne lasă 'n pace! 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

• 

1) Scena se petrece in insula Cos din Marea Egee, în secolul III 
tl. Cr. când a trăit şi IIerondas. In parte a fost reconstituită de C1·usius, 
fllolor clasic germa11.. Traducătorul a gădit î·n acest "Mimiamb :1-1n do-
.cnment juridic al acelui tin1p : în .româneşte a mai fost tradus, frag-
mentar, de Oăeb,scw.

' , � . . . 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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Mi-aleg pe Mennes ca· patron, 
Ce l-a picnit pe-Aristofon, 
Care. şi el, deşi picnit: 
Pe Filisteu l'a tăvălit , ... · · 
Şi se· tot laudă c'azi-noapte 
A săvârşit şi mai mari fapte 1'2) 
Că Thales e bine 'mbrăcat, 
Dar şi eu pot să stau la sfat;· 
Eu .. , am şi eu apărător. 
Că el dirt Acea 3) - negustor -
f\.dus-a grâu spre-a ajuta 
I n foamete ? Dar· marfa mea. 
Drăguţe fete de la Tyr,4.) 
Pentru popor nu-i chilipir? 
Că eu c�r b;mi, e-adevărat, 
Dar el degeaba cui P dat,? 
Ce? dacă el colindă mări. 
Având manta din depărtărL 
Trei «mine atice)) costând, -
Iar eu la adunări, umblând 
Ca vai de rrtine _îmbră<mt, 
Vai de picioare încălţat,� 

·S'ajungă el în aşa hal,
Să-mi guste marfa cu scandal
Şi încă noaptea? Vă gândiţi
Cu asta unde potichiţi:?
Cum văd, atâtea bunuri-toat�.
Si liniste si libertate,
Şi ordine.'.. le hârbul
Acest pirat. ce-ar trebui
Să-şi amintiască de gunoiul
Din care i · se trage ·soi ul.
Să ne respecte i-ar �ta bine
Luându-şi pilda de la mine.
Să stie că cei înăltati
Aci' 'n cetate sunt 'bărbati,
Ce, neam din rieam, au rang; ob_Şţţ!;C,

.. P�ntru că legile cinstesc; ·r•,w•:·· ._ 
. , ·-:,.tn:\�·. : .• : .,· :" 

') Mennes, Aristofon, Filisteu, sunt bătăuşi dîb. :l'crca'lltate-;'1a. cari 
apelau nedreptătitii. '• ·

:. 
,-.

,. 
"� ·,.: f ' ..

5) .-\.cca, port ·la Mediterana, în' Fenicia: .· · · '· : .. · .. .... · .
�) Idem. · · '. · _. -� .... : · l'' t
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·Şi mie. care sunt strein,
Nu mi-a făcut vr'unul venin,
Nici ·poarta nu mi-a sguduit,
Nici casa nu mi-a pârjolit
Şi nici vr'o fată mi-a furat;
Dar el, boeri, l-am prins în fapt-.
Licheaua, ce-şi zicea Artim
Şi Thales azi,-să nu glumim,
De. stăpânire sau de lege,
E frigian şi nu 'nţeJege !

(Către g-refier)
Ia vezi, de schingiuiri în cod
Se pedepsesc şi în ce mod ?

(Către aprod)
Jar tu, prietene, fă bine,
La gaura clepsidrei ţine,
Să nu se scuture nisipuV)
Cum vorba vine şi e chipul
Ca să am timp pentru proces
Şi pentru vorbă mai ales 8).

Grefie1·ul (citeşte) 
E scris : Iar dacă vr'un bărbat 
De-o sclavă 'n râs s'a fost legat 
Şi ea i s'a lăsat silită, · 
Atunci amenda e 'ndoită . 

. Batlaros (întrerupând) 
Chairondas T) scrise-aşa, boeri, 
Iar nu vr'un Battaros mai eri. 
Pe-un Thales el mi-ti-înflerează; 
Si-apoi cu-o «mină» 's'amendează 
Acela care-o poartă strică; 
Jar cel ce dă, pentru-o nimică, 
Cu pumnii, legea îi prescrie 
Încă pe-atât; ba chiar şi-o mie, 
De-a spart ceva sau foc a dat, 
Şi dublu pentru ce-a stricat. 
Aşa, ca cetăţean vorbeşti ; 

· ') Clepsidra-orologiul din acel timp, un vas cu nisip.
') Pledoariile pe-atonei erau mărginite în timp cu clepsidra ; deci,

d.nd partea nu vorbia, aprodul avea îndatorirea de a opri cu degetul 
our1erea nisipului. 

') Chalrondas, Jea'iuitor 'din Catana-Sicilia; legile lui se aplicau 

.. în cetAtile ţf'eceşti din rllsll.rit,
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Tu însă. venetic ce-mi esti, 
Tu nu ştii nici din basm'e ce-i 
Cetatea. cârmuirea ei.-
Căci astăzi e 'n Brikindera,8)
Ce în A bdera 0) eri erâ, 
Şi mâine 'n Fasalis 10) vei fi, 
Câştigul de ţi-o porunci.. 
Iar vorba, ca să n'o lungesc, 
Roeri judecători, vorbesc 
Pe scurt, că azi i s'a 'ntâmplat 
Ca şoarecelui. care-a dat 
Într'o capcană,-lovind poarta 
În casă mi-l aruncă soarta, 
Unde cu sârg, statornicie. 
Plătesc de mă spetesc chirie 
Şi mi- a şi ars întreg portalul. 

(Către Myrta). 
Tu, Myrto, vin, să-ţi vadă halul 
Boerii. nu ti fie rusine, -
Judecătorii· ne vor 'bine 

· Ca şi părinţii ori ca fraţii.
Priviţi şi-atenţiune daţi-i
Bietei fetite. Prea cinstitul
I-a stricat' pielea cu ciupitul
Şi-a 'nti-ns-o ... dincolo de punct.
O, dacă n'ar fi fost cărunt.
Eu i-as fi tras o calcavură
Că-i da chiar sângele pe gură t
Tu râzi? S'audă cine-o vrea!
Sunt pezevenchiu şi casa mea,
De la bunic, când � murit,
Tătuca-al meu o-a moştenit;
E-un cuib de viţii din bătrâni,
Da-mi face cinste ca stăpân,
Şi cine îmi atinge şeaua
Cu mine şi capătă beleaua.

(Schimbând tonul) 
Te cred I E-un chip cu ochi adânci 
Şi inima ţi-o fi dat brânci I 
Şi mie-mi lasă g-ura apă. 

w), g), 1�) Brikindera, Abdera, Fasalis-locl,llităţi -�'omer.cli� 1n ac�l 
timp. 
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Când văd frumoasa pâine albă; 
Dar schimb făceam, plăteai ceva, 
Dacă 'ntr'atât. te-ademenea ; 
Si-atunci cu iata, ca amic, 
Nu te opream de la nimic. 
Acuma? Nu mă las nici mort I
La judecată mi te port, 
Ca să-ti văd cinstea; aici frate, 
Fără pedeapsă .nu-i dreptate! 
Da, dacă el, :.care-a ·'ndrăznit, 
Voeşte ··să fiu· schingiuit 
Ca sclavii,-iată, niciun cleşte, . 

• 

Nici roata chiar nu mă 'ngrozeşte. 
Gătiţi tortura 11), iar el pună 
Pe masă legea 'n care sună 
Pedeapsa mea, .căci eu sunt gata. 
De-ar face· Minos judecata 
�'ar fi mai dreapts. Ca 'ncheere 
Ingăduiţi a mea părere: ·. 
Prin voi, nu Battaros-se stie, 

' 

Un negustor de carne vie -
Se judecă; Nu ! Ci oricine 
Ce 'n Cos aflat-a al său bine. 
Hercul în insula-asta iu, 
De gloria-i o străbătu, 
De Merop voiu a v'aminti, 
De Thessal, Foibe, cari-aci · 
Pentru Letone pătimiră 

• 

Şi de Asclep ! 12) De nu vă miră 
_ Şi pledoaria mi-e luată 

De voi în seamă-atunci, îndată t

Dreptăţii· arătaţi valoarea, 
Să se 'mpliniască zicătoarea : 
Că scoţi· din frigian licheaua 
De-i scuturi pielea cu nuiaua t 

• 

•
• 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
. • Tradusă de STOICESCU D .

• 

• 
• • 

, 
• 

, 

. - • • 

• 

I 

11) Precum se vede, tortu1·a era unt1l clin n1ijloacele llc ce1·cetare 
penală în uz· pe·-atunci ·şi se executa cu cleştele, r0a:ta, etc. . · 

12) Eroi şi zei ce-şi aveau cultul în inst1la Cos.
I 

• 

• 

• 

• 

-
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Frumoaso, joaâi iarăşi în ritmuri vii ori calmt 
Cum le-o clădi picioru ţi şi eu voiu bate 'n palme; 
Sub ochii tăi e-o sete că trebui, să nu mori, 
Nu douăzeci pahare, ci-atâtea de trei ori ! 

+. 

De ce cocoşul cântâ în orice dimineaţă ? 
El soarelui nimica nu spune, ci te 'nvafii 
Că din a ta viaţă ai mai pierdut o noapte 
Şi-ai câştigat din calea ce duce către moarte. 

+ 

CJ_:>rietene, las' grija de ziua ce i pe drum .l 
O fericire naltă e clipa · de arum. 
C.ind ne-om muta din lume, pe mâine, reci şi vani, 
Vom fi tovarăşi celor de şeapte mii de ani! 

+ 

Ascµ,ltă sfatu-acesta de bine, ţine-l minte: 
Cu haina linguşirii să nu ieşi inainte 
Nici unui om, căci iată, minciună-i linguşirea, 
Jar viaţa o scântee şi-i furburi strălucirea. 

+ 

Turnaţi în cupa care viaţa ni-o desleagă 
De temeri şi regrete - zădărnicia 'ntreagă ! 
1vţâirii ... unde vom .fi mâine! Adânc, addnc pierduţi, 
Sub secole 'mplinite, sărmani necunoscuţi f 

+ 

Dac' ai stropi un munte şi el s' ar clătina I 
CJJar nu-i om cum se cade cel ,9e· nu ştie bea.
Şi pentru cei ce nu ştiu o leg&' ne opreşte 
Când vinul este suflet, căci ne însufleţeşte. 

+
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O, vin suav, garată candidă, cristalină, 
Întunecat sorbit-am .şi am vă1,ut lumină; 
A..s vrea să vă sorb toate ... Cei tre1,i şi cei cheflii, 
Cdnd m'or vedea srii 'ntrebe: Ei, vin, de unde vii? 

+ 

--, Qdată, intr'o seară-sfârşit de 'R._ama:;,an, 
Iri aşteptarea lunei pe-al cerului cadran, 
Eu stam pe pragul casei unui olar. stam mut, 
Sorbind înţelepciunea unui popor de lut. 

+ 
Era un sfat de oale făcute din pământ. 
Vorbiau unele, alte steteau fără cuvânt. 
D�-odati una spuse c'un hohot hârbuit: 
· C�-i oala, ce-i olarul? Nimic deosebit !

. +

O oală, între alte, se pMns-e: E 'n zadar
Că din pământ netrebnic mă smulse un olar,
Căci cel ce-mi dete forma după dorinţa sa
Curând cu-aceeaş mână pământului m'o da!

· +

O oală-a 'spus: copilul cet mai supărăcios
Nu· sparge-un vas din care el a biiut voios.-
Deci care-ar .fi acela, ce-un vas a 'nfiripat
Din propria�i ·plăcere, să-l spargă-mâniat?

+

Prin/re tăcute o·ale, după o clipă, una,
O oată strâmbă zise, săltând ca totdeauna :
Voi râdeţi că mă clatin şi că m'aplec prea, prea.
Dar celui olar mâna-n'a tremurat şi ea? ·

' + '

O oală iar: Aud că stăpânul ni-i ursu:;;,
Că faţa-i este neagră, sălbatecă, de urs
Şi că prin grele chinuri el ne va încerca,-·
De, poate-i om de treabă, că-i 1,ugrăvit aşa!

...

"Din multe-o oală strigă, rupând un lvng oftat:
Oh, mi-a secat si lutul, atâta m' au uitat,

, Dar scalde-mă in vinul bătrân si eu îndată 
" M'oiu face iar vioae, de sete vi1idecată. 

Traduse de STOICESCU D. 
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DIN VIATA AROMÂNA 

DE 

1 

PER. PAPAHAGI 

Iri familia noastră era o taină, de care se pq.rµenia 
deseori, dar afară de doi, de Maia-Cearnă� bunica, şi de 
Lala· G�iţi, unchiul, nimeni nu ştia despre ce este vorba. 

Auziam însă deseori pomenindu-se:· ,,Sufariul dela 
Sulumbrie", sau simplu „Sulumbria", când era. vorba sit 
atragă băgarea de seamă a cuiva ca să fie tăcut, . să-şj 
ţină gura, să nu mărturisiască vreo taină. Intrebuinţam 
şi nor, copij, ,,Sulumbrie" în înţelesul arătat, dar tără ştii 
ne dăm seamă, ce legătură poate fi între · ,,··pune-ţi lacăt 
gurii" şi între Sulumbrie sau Sufariul dela Sulumbrie. 

De multe ori încercarăm ·să aflăm . ce se ascunde 
sub aceasta, dar de. geaba; numai Maia-Cearnă şf Lala: 
GJ1iţi schimbau priviri de înţeles, surâdeau, dar. vorbă nu 
scăpau despre taina Sulumbriei. 

Adevărul este că ne ispitfa mult, ne frământa ·şi, nu 
odată, am chinuit-o pe' Maia, sărindu-i de gât şi săru
tând-o şi alintând-o, stăruind să ne spună, ,, ce-i cu Su-, 
lumbria ?" 

Maia ne trimitea la Lala-Ghiţi, iar laia la T.eta-Stamulă 
şi tetei 1 ), îi era gura mută ca piatra.

1) Tetă=tuşe, mătuşe.

* 

�- *
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'Erecurii ani mulţi. Noi am crescut şi am apucat pe 
căile care ne· au depărtat aşa de mult de viaţa compa
trioţilor noştri, pe cari nu-i vedeam decât verile, tn va
canţJ, şi nu totdeauna, nu in toate verile, căci unele erau 
petrecute la Mălăcaşi, la Vlaho-Clisura, Călive-Badralexi, 
etc. Dar când ne întorceam vara dela liceul din Bitule în 
lnc4pti1toarea hoară2) Avela ( Avdela, Abela), rudele noastre 
ne iţrlltau atâta dragoste caldă, cum numai sufletul celor 
ce trăesc la olaltă împreună este în stare să o producă. 
Se uitau la noi ca la soare. Noi, liceenii, eram mândria 
satului, frumuseţea lui. Ne iubiau. 

Ce de viaţă, ce de petreceri. 
Invitaţi azi la teta Gulă, petrecând mâine la teta Sta

mula, poimăne la unchiul Guciuni, Ghiţi, etc., bucuriile 
noastre se ţineau lanţ, nesfârşite, până toamna la plecare. 

Şi ce de mese ! Inconjuraţi de dragostea plină de 
apropiere a verilor şi verişoarelor noastre, a unchilor, te
telor, -o lume întreagă,- cu cântece, cu lăutari, le lun
geam uneori zile. întregi de răsuna şi se tn veselia toată 
A vela cu noi. 

-» Petrecerile acestea, nunţile şi sărbătorile au să
va. facă să suspinaţi doar după A vela noastră", ne spunea 
teta Stamulă, într'o zi, când ne strânsesem mai mulţi pe 
pătic {salonaş) la ea, "şi să vă aducă îndărăt acasă, ca 
să nu se strice hoara şi să nu dispară numele familiilor 
voastre, al celor înstreinaţi ! " 

La Aromâni nu-i nimic mai trist, mai dureros, mai 
fără nădejde pe lume, ca omul fără moştenitori �i ca cel 
care, deşi cu moştenitori, aceştia se îndepărtează dela 
căminul părintesc, că-i rămâne casa pustie, mândrele tot 
aşa ! In cât teta-Stamula ne atingea, ·prin cuvintele ei, 
tocmai la suflet. 

- » Că. vom suspina după oamenii din A vela, după. iubi
rea lor caldă şi sinceră, după A vela cea frumoasă cu faţa la 
soare, după munţii şi apele răcoritoare, după. aerul cel 
dăt�tor de viaţă, după petrecerile, nunţile şi sărbătorile 
Avelei, fără îndoială, dragă tetă! Dar că ne vom întoarce 

2) Comună, aat mlricel.
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şi di, întorcându-ne, vă vom revedea pe voi, iubiţii no,-
tri, cine ştie ? 

. "Şi cil)e ştie dacă, întorcându-ne vre-odată din amar
nica streinătate, în loc de lacrimi de bucurie, .nu �om 
vărsa lacrimi de durere în deşertăciunea ce ne v.a lmpre

sura, când atâtea şi atâtea suflete iubitoare, atâtea ,i a- , 
tâtea feţe drăgăstoase · întipărite în sufletul nostru, nu le . 
vom mai vedea ! Şi cât de dureros va fi pentru noi golul 
din jurul nostru ! a.

Şi aşa. Eram într' o zi de vară, pe păticul dela teta
Stamula, acea fiinţă blândă, curată la sutlet, cumpătata ca 
toate Aromânele, chibzuită şi cumpă'nită în toate ln casă 
de era dată de pildă în comună, creştină ln înţelesul fru
mos al legii noastre, neînstare să facă cea mai miel ne-
dreptate şi cel mai mic rău cuiv�. 

Eram pe păticul acela, unde în ajunul plecilrii lui 
Georgea Beza, · supranumitul. Doti, la ospăţul dat de teta · 
noastră, în cântecele de înstreinare, Vantia, nevasta lui 
.Beza şi vara noastră, înduioşată, vărsă. at�tea lacrimi f 
Parcă presimţia, nenorocita, că .pu se va mai ·întoarce în 
A vela sa iubită niciodată, stinsă departe pe la Călivele-:-
Badralexi. 

Pe când teta-Stamula torcea firul de caier şi-l pnefă
cea în ustură la cecrichea S?-, căreia abia-abia i se .auzia

gura, iată-l şi pe Mitre, fiul ei mai mare, picat din că·

răvane. 
. .

Er_a slab şi galben, ca omul care trece printr'o gro
zavă primejdie. Biata tetă se sperie, văzându-l aşa şi în
cepu să-1 înghesuie cu întrebările. Iar Mitre, surâzând ln , 
silă, ca să pună capăt întrebărilor scrutătoare ale mamei 
sale, care, vădit, ii îndurerau, zise semnificativ : ,,Sulum
b1-ia, mamă, Sulumbria ! " 

Fu de ajuns,' ca teta. să priceapă că Mitre nu poate 
spune deocamdată mai mt,1lt. Pe noi însă ne intrigă din• 
nou Sulumbria şi tăbărârăm asupra ei, să ne spună ce-i 
cu Sulumbria'? 

După multe stăruinţi, t(ita n'avu încotro şi începu,: . 
- Fiindcă ţineţi .atâta să aflaţi ce ascunde Sulumbria

vă fac pe plac. Taina, până în acest minut, n'o cunoaşte 
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c „Sufariul se apropie, apucă nora de mină şi o târî . 
I· 

pe eub «�altul, - un arbore lnalt, singurul arbore prin 
"artea locului, - ca pe un fulg. 
. » Vă mărturisesc, când îmi văzui porumbiţa apucată 

\ de mână, de turc, mi se ureă sângele în cap şi fierbea 
� to mine ca în o fiară ; iar inima bătea să mi se rupă. 
Ineepui să-mi reviu din� spaimă şi în faţă nu vedeam de 
'cât ruşinea. ·, . . . \ · 1 

„ Parcă mă vedeam arătată cu df getul, huiduită de 
. ai ine.i, batjocorită şi împinsă de 1 a fântână, ocolită la bi
sericA, alungată din sânul f ălcării 1 ), parcă vedeam în faţă
chipul crunt şi mustrător al lui Guşu (bărbatul), gata să 
ml străpungă, să mă ucidă. · · • 

- ,, Decât ruşinea", mi-am zis "mai bine 'n pământ ! ''
- ,.Mamă, mamă, ţipa nora, zbătându-se din răs

. . puteri şi lmpotrivindu-se cu desnădăjduire, mamă, ţipa mi
titica ca 'n guri de şarpe, scapă-mă, scapă-mă! 

„Atunci, mută o cljpă, dar hotărâtă ca o lupoaică 
ce-şi vede puii răpiţi, cu ochii ţintă la nemernicu}, păşii

. · spre el, chipurile, rugătoare, şi, ajungând la Jocul unde 
· se afla toporaşul, mă prefăcui că mă împiedic şi cad, iar ·�
. · in ridicare pusei mâna pe toporaş şi· I înfipsei în brâu, tn 

dos, să nu vadă. 
„Nu te teme, spun norei pe 1

9omâneşte. Nu .te 
teme şi: im potriveşte-te cât vei putea !

,,Dar spre Turc, pe greceşte, ca să mă înţeleagă, 
mereu rugătoare, să-mi lase fata în pace . 

t, Ţi-ai gâsit ! Intoarse buzatul nişte ocl1i spre mine, · 
. scrâşnind fioros din dinţi de parcă vrea să bage. spaima 

ln mine. Vă mărturisesc însă, că frică nu mai simţeam 
de fel. Din minutul ce-mi propusei să-mi scap no·1·a, chiar 

· . cu primejdia de a mă vedea străpunsă, nu mai ştiui ce-i
• frica. Numai mă prefăceam că tremur, ca să nu dau de

• 

bănuit 11urcului. . .
· ,,Şi ce· să vă spun? Turcul trânti puica jos şi se

năpusti asupra ei, dar mă repezii dintr'odată la el, îl pocnii 
după ceafă cu toporul, cu atâta putere, că se rostogoli 

• • 

• 

1) Seminţi•.
• 

• 

• • 

• 

• 

•
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grămadă şi, d�pă ce se zvârcoli dihania de ·câteva ori, 
parcă n'a mai fost! 

,, Parcă mă apucă şi acuma fiorii", urmă buna tetă, 
ştergându-şi sudoarea· de pe frunte. 

,, A�tea nu ţinuri't mai mult decât un minut, două. 
Dar după aceasta, ne apucă pe amândouă o tremurăturA; 
un sughiţ, şi o spaimă, de credeam că ne prăpădim 

„ Dar nici asta nu dură mult. Repede mă desmeticii 
şi începui să gândesc· la urmări, de s'o descoperi crima. 

�Să fi fost la munte, puţin ne-ar fi păsat ! In Tesalia înş! 
eram aproape Ia buna plăcere a păgânilor pe atunci. P.en
tru un omor, ar fi prăpădit intre aga / dlcare.

După ce ne uitarăm câteva clipe una Ia alta, la Tureul 
scăldat în sânge şi fără suflare., la calul ce sforăia şi da 
din picior, de ziceai că simte năpastea ce dete pe stă
pânu-său, la rufele semi-lntinse, la limpezimea, râ4le'ţului, 
la seninătatea cerului.. .. " 

,,Iute", spun către nevastă; ,,iute, să-l facem dis-
părut l" • 

Pietre prin partea locului, nu-s, ca să-i putem lega 
de gât şi să-i dăm drumul tn Sulumbria cea liniştită, dar 
cu apa adâncă şi de-a pururea turbare.

,, Ce-i de făcut? 
. 

, 
,, Desşelăm calul şi umplem şeaua cu pământ, cu pie

tricele din râuleţ şi cu armele -ucisului ; apoi i-o . legam 
de gât şi cu scârbă peste măsură de marr, reu,im să-i 
facem vânt în apă. 

-,, Când îl văzurtm dus sub apă, dispărut sub luciul 
întunecat al Sulumbriei, ni se ridică o piatră de peste 
piept. 

,, Acum calul ... 
„ BJu de frâu, nora cu vergeaua după el, reuşim, cu 

multă greutate, să-I împingem în Sulumbrie. Zor-nevoie, 
grivul de vre-o două trei ori, să �e reîntoarcă spre cest 
mal. Speriat insă intr'una de noi, trebui să treacă 'înnpt 
peste malul ·celălalt. 

"Se făcuse târziu. 
Soarele aproape să sfinţească. Calul necheza peste 
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. cellalt mal şi fugea ca turbat în neştire. Nu mai era vreme 
de pierdut. SpAlarăm locul insângerat, cum puturăm � ar-
serăm sau asvârlirăm în râu rămăşiţele scoase din şea, 
tncărcarăm rufele şi hi ! Vaşe I p'aci ţi-e drumul ! ''

! 
•Tocm·ai se întorcea lumea dela vii cu uneltele în-

. tărcate pe· măgari. Ce de lume în „ calea mare'', ce de 
· cunoştinţe� ce de întrebări pe tot drumul. Dar noi parcă

nu vedeam şi n'·auzeam nimic.
;.· · Aj·unserăm aca3ă. Norii îi spusei s� nu scoată un 

cuvânt din gură la nimeni, nici chiar lui Mitre (bărbatul 
ei), care şi el acuma află ; iar eu dedei fuga la Mama
Ceama şi Ia fratele Ghiţi, singurii cărora le mărturisii a
mlnunţit toată întâmplarea, căci Ghiţi, ca om amestecat 
ln trebile fălcării şi ale comunei, să ştie cum s'o câ,rpeas
cl şi ce trebuie să răspundă ţa vre-o cercetare. 

„Io vale, la Naltul, zilele ce le-am mai petrecut ]a 
�arcu, nici eu nici nora nu mai călcarăm. Aveam groază.

,,Ce de cercetări nu se făcură după sufariul dispărut! 
Ne tremura inima, când:vedeam că vine câte un fes roşu 
la· ·Zarcu pe la autorităţi •. Toţi Turcii cari treceau pe aci, 
credeam· că pentru noi vin ! Nu ne liniştirăm decât vă- ·. 
zându-ne porniţi spre munţii noştri, păstrând în suflete 
tăinuit întâmplarea,. noi şi Sulumbria cea cu apa dormi-
toare, · tăcută ·şi veşnic întunecată. · 

,,Asta-i taina Sulumbriei !'' sfârşi teta-Stamulă, ·roşie· 
la ·faţă, aprinsă şi cu picuri reci de năduşeală pe frunte. 
. - ,,Ah ! tetă, tetă ! să ai colea pe suflet o faptă
atât de· frumoasă, atât de înălţătoare, taptă sublimă, plină 
de · bărbA ţie, cu ;care s' ar fi putut mândri şi un gione 1) de
ai lui Caciandoni 2) sau Tosca 3), tu noră de Suliată şi· să
ne-o ascunzi atât amar de vreme, să nu ne-o împărtă
şe_şti, ca să ne bucurăm şi să te îmbrăţişem ?''
·. •Şi pe când noi îmbrăţişam pe teta noastră, soacra
ei; bătrâna Ţa1-·cealera, suliata, îşi ştergea lacrimile, la
crimi de bucurie, cu oarecare supărare, că. noră-sa nu se 

• 

•·:.: .... :1)Volnic.; - ..
· .

2) Renumit erou aromân de pQ ti1npul lui Ali-paşa, tirant1l.
5) Erou din A vela.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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. învrednici să o împărtăşească şi pe dânsa cu taina Su
lumbriei din primul minut. 

- Numai vitezele Suliate erau în stare de aşa străş
nicie, inchee bătrâna Ţal· Cealera, din vestita familie Ţapu. 

„Numai ele preferau moartea, ruşinei şi câte zile voiu 
mai număra, nu voiu uita „hora morţii Suliatelor", poves

tită atâtea ori de mama, când neîntrecutele Suliate, sur
prinse de gâzii Arbăneşi ai nelegiuitului Ali-Paşa, ca să 
nu fie prada ruşine;, încinseră hora morţii pe lângă o apă 
adâncă şi când cea din fruntea horei ajungea pe malul 
apei, se desprindea din horă şi se asvârlea in adânc, ca 
să fie înghiţită de valuri, pentru a nu mai vedea lumina. 
:soarelui! Urma alta, până ce se stinseră toate!" 
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I. Noutatea

Plictisit că nu mai avea niciun subiect nou, un meş
ter al condeiului mă întrebă deunăzi: ,,Despre ce să mai

scriu?" 
L-am luat de mână şi l-am dus la fereastră.
Pe stradă trecea o bătrână cu privirea aspră, cu haina .

ponosită şi respingătoare. In mâna ei, strânsă ca într'o 
crispare, ţinea o batistă ruptă ici-colo, cu margini negre, 

. spălăcite. Prin ochiurile batistei, rupte, se zăriau înfăşţirate 
două mere roşH. 

Meşterul condeiului privi cu o.roare la vechitura asta, 
care-şi trăgea pasul atât de disgrnţios pe drnmul prăfuit. 

- Oh! făcu el, retrăgându-se dela fereastră.
- Da· ... dar urmăreşte pe această bătrână. Unde

merge ea ? In dreptul unei case modeste se va opri, as
primea privirii i se va îndulci ca li_niile orizontului-primă
vara; cu ochii va cerceta batista şi va zâmbi asigurător, 
cu . mâna-i slabă va clănţăni la p0rtiţa curţii şi pasul ei 
şovăitor va trece încetinel pragul. . 

Iată un căţeluş, o minge, aleargă· alarmând căminul, 
vesel că vesteşte asemenea mosafir. 

Iată un copil zburdalnic. El sare de gâtul bătrânei 
metamorfozate şi strigă cu cea mai cristalină bucurie : bu
nica, bunicuţa ! 

A, dar nici gestul unei domniţe dăruind bijuteriile ei 
pentru binefaceri nu e primit cu strigătul fericit al copi-
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lului, ce-şi umple mâ,nuşiţel� cu cele două mere roşii din 
batista săracă şi îndoliată ! 

Chiar mama copilului a ieşit din casă surâzăto.are şi 
iată şr săriturile căţeluşului sunt în ritrp.ul fericirQi cămi-
nului! 

- Ai dreptate, zise meşt�rul condeiului_ ·învior.at. Ni
mic nu e vechiu şi anost. Bătrânica .ce trecu .rrit-a· .deve
nit simpatică şi merele ce ducea în batist� j-au aq�us un 
element de simbol: E .. Noutatea, da, ·Noutatea ! · 

II. Spre Soroca . '

- 1918 -

.•. ·-;.,. 

Poposisem pe noaptt la Floreşti, în drumul· spre 
Soroca. 

Eram câţiva călători şi, pentru că n'aveam încotro, 
dormiam pe scaunele unui han. · 

Unirea Basarabiei cu ţara-mamă era pro
1
aspătă şi e

venimentul acesta îşi desfăşura perspectivele "înaintea fie
căruia după sufletul lui, iar sufletul îşi punea nota lui în 
discutiile zilnice. · 

Mai aproape de mine era un locotenent �i un _soldat 
din partea Râmnicului şi un învăţător dela Piatra, ··tova
răşi de călătorie şi ·de vorbă; căci după miezul nqpţii, 
aşteptând ziua, în odaia hanului, luminată de lună şi fri
guroasă, simţiam că trebuie să ne apropiem în vre-un fel, 
ca să ne încălzim. Şi vorba veni despre «Unire». ·-

- Eu, zise locotenentul, m'am unit cu Basarabia. Nu 
pot uita cât sânge mi-a curs pe malul Nistrului, lângă So
roca, din cea de pe urmă rană. Pe ·pietrele albe am în
semnat pentru sufletul meu, hotarul! _Cum aş putea să 
uit sângele ce-a înroşit piatra albă ? 

- Eu, spuse învăţătorul, de mult am citit acasă la
noi nişte hârtii vechi, acte de cumpărătoarea unor. vii de 
străbuni. Când aud pe Basarabeni vorbind, mi se pare 
că-mi ascult străbunu cum chibzuesc, parcă �'-au murit, 
au trecut încoa, să tot coprindă, să tot stăpâniască şi su-
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hetul mi se leagă de ei cu fiecare vorbă pe care o aud, 
· ·iar lmprejuruî Sorocei parcă e la noi; dealurile, iarba,
pomii, apa, cerul, toate,-par'că stau de vorbă cu cei de
acum o suta. de ani dela noi, lângă prispa noastră.

.. 

· - Da, e .'ntocmai ca la noi, s'amestecă şi soldatul
lnduioşat. Eu am sosit tntr'o seară la Bocşa dinspre Bălţi
�('prăfuit, m'am oprit la o fântână. O fată scotea apă.
Mi-1Cdat să beau. Mi-a plăcut fata. Am întrebat-o glu-

�mind: A cui eşti tu, fă? A Jui Maxim, mi-a răspuns ea. 
Tocmai ca la noi şi semăna aşa de bine cu fata lui Maxim 
din Ghergheasa ! A doua zi, umblând prin sat, am dat de 
o casă ce semăna cu� lui Maxim al nostru. Mi am scos
arma cum era, cu baioneta cu tot, şi am rezemat-o de
poată şi-am rămas aşa cu ochii la fereastră. Mi se părea
că sunt în sat la noi, că la fereastra aceea creşte o floare

. care nu ştiu ce amestec avea cu inima mea. Din casă a 
ieşit fata dela fântână. Am întrebat-o : Da, mă-ta, unde-i, 

• fă? Mamă, a strigat ea. Când a venit mă-sa, m'am dus
prietenos şi-am sărutat mâna bătrânei şi m'a sărutat şi

. es. De-atunci par'că sunt din Basarabia, - m'am logodit 
cu fata! 

- Dar ei ce gândesc despre noi ? Am întrebat eu.
Nimeni dintre noi nu răspunse.
- Ei l A trebuit să rezem�m baioneta de poarta lor,

ea_ să se uniascit ! s'amestecă un glas din fund. 
M.'am uitat să văd cine a spus vorbele acestea, dar 

razt le lunei al.l pălit şi n' am zărit în fuadul odăii decât 
un 'Om, ce se mişca în întuneric şi mi-am închipuit că 
este. vr'un. .. om politic ! 

III. Re_ptilele Sfintei Vineri

De ună-zi o profesoară mi-a zis: «Nu cunosc la noi 
un poem mai frumos ca basmul « Fata uncheaşului cea 
cuminte!> 

O privii nedumerit. Mă întrebam: Cum a ajuns ea să 
preţuiască această istori�ire, aşa de simplă în �parenţă, 
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dar cu înţelesul atât de voalat în simboluri,' că pentru a-i 
prinde întreaga frumuseţe şi înţelepciune, trebue retorta

unei minţi isteţe, care să descompună elementele, să iden
tifice simbolurile ? ... 

- Da, urmă ea, fără să ţină seamă de nedumerirea
mea,-tmi pare că acest basm vechiu, de când cultul Ve
nerei era prigonit, e opera unui poet înţelept şi delicat,

• cu instinctul binelui şi frumosului. Iată eroinele cum ac• .
ţionează paralel; povestirea pare îmbinarea a două por
trete.

Una-fata cea cuminte, un suffet înfrăţit cu căminul
şi grădina, cuptorul şi fântâna, munca şi stăruinţa, nevi:
novăţia şi bunul simţ,-ajunge, fără să ştie, ln impărAţi�
iubirii, împărăţie decăzută într'o sihăstrie, a Sfintei Vineri!.
Acolo ea, cu sufletul curat intr'e monştrii pe cari Stânta
îi îngrijeşte şi-i ocroteşte spre a-i întrebuinţa contra celor
răi, - îndulceşte clipele stăpânei sihastre. La sfârşit Sfânta
îi dărueşte nestimatele, care·i aduc destinul senin ... ·.

Cealaltă,-fata babei, răsfăţată şi leneşă, suflet egoist/
duce in împărăţia iubirii gândul la câştigul fără muncă
şi se alege cu osteneala răpunătoare şi cu reptilele, care·
o sfâşie ...

Uite, până acum am crezut că, în adevăr, reptilele 
au sfâşiat pe fata cea răsfăţată. 

Ei bine, nu! Acum parcă mi s'au deschis ochii': v!d 
că reptile au fost tot ce poate naşte din legătura egoismulu� 
feroce cu iubirea: trufia, invidia, gelozia, remuşcarea, fu
riile sufletului înşelat de propria-i goliciune! Copil - am

citit acest basm, sorbind cu sete miraculosul; dar inţe-
lepciunea lui, în ce clipe am prins-o ! 

Aceste din urmă cuvinte, biafa _profesoară, le spuse 
cu multă amărăciune şi cu un gest de destăinuire tragică.

- Adevărat,\. zic şi eu consternat, copiii nu pot scoate
din basme comoara ce-o întrevede omul matur. Dar ele 
curg ca isvoarele din lumina lumii, oglindind viaţa,,- ele 
n'o contrazic şi n'o diformează. Cu cât ai trăit şi simţit 
mai mult, cu atât mai multă frumuseţe şi adevăr, se. oglţn
des� în aceste isvoare şi cu atât miraculosul di:.p�re, lă· 
sându-te să vezi, desbrăcată de metafore, realitatea. 
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Insă ... am înţeles din ceea ce mi-ai spus şi altceva! 
Ce dtamă· te-a dus să desbraci de haina lor solzoasă rep-
tilele· Sff ntei · Vineri•? 

- Sunt în --divoTţ cu soţul meu, mărturisi ea,-şi o
podidiră lacrimile. 

y { 

· rv. Silistra

In .timpul campaniei mă împrietenisem cu un ofiţer 
rus, un bibliotecar dela Harkov, mobilizat la telegraf . 

. Eram în Megidia, cam pe la jumătatea lui Septembre 
1916 .. Frontul ruso-român din Dobrogea, comandat de ge-
neralul rus. _Zaiancicovski, care căpătase experienţa răz- · 
noiului · încă dela Port-Artur, cedase cam mult. . . iar de 
2-3. zile fusese restabilit printr'o mare bătălie câştigată cu
trupele române · masate măestrit de un general al nostru.

· Rusul meu părea foarte încântat, - cauza comună
câştigase. 

- Acum doar nu ne'ţi face ca la Plevna, îi zic eu.
El mă privi• întrebător.
- Ei, da, apăsai pe cuvinte, aţi câştigat campania

din 1877 cu ajutorul armatei noastre şi nu pomeniţi ni
mic -in Istoriile voastre de Români şi armata noastră. 

- Adevărat, dar asta e pentru că nu ne-am despărţit
ca prieteni, lămuri el. Noi însă cunoaştem de mult va
foarea Românilor şi a ţării lor: Petru cel mare; Ecate
rina II-a .. ; Uite, nici nu e nţvo_e să �erg0m tocmai la 
Plevna, mergem numai 100 de kilometri de aici. . . şi ne 
oprim Ia ·Silistra. 

Nu înţelegeam ce voia să spună ; credeam că vrea să 
se retragă strategic din chestie. 

--Iată, la_ Silistra, în 1773, am câştigat bătălia cu 
ajutorul Românilor ! 

Un· gest de surpriză, pe care nu-l putui stăpâni, făcu 
pe savantul teli:lgrafist să urmeze serios : 

- D-ta poţi să nu ştii, nu eşti istoric,-e un episod.
al marelui rbboiu ruso-tur-:: din 1768-1774, dar foarte 
însemnat chiar şi pentru i{omâni. Bătălia a fost decisivă, 
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am luat Silistra, am trecut mai departe, s'a încheiat tra
tatul dela Kuciuk-Kainargi şi fiecare am câştigat ceva. 

- Nu înţeleg de unde era• armată română la 177 3 !
- Şi totuşi a fost, urmă Rusul cu ·convingerţ, tre-

buia să fie reînviată pentru o idee ! Ecaterina II-a a fost 
o împărlHeasă ideală. Ea visa un stat la Dunăre indepen
dent, sub domnia unui Hohenzollern, anume principele
Enric de Prusia, fratde lui Frederic cel mare. S,e înţelege
că, în acest scop, trebuia o înjghebare armată, ce urma
să fie miezul noii puteri. Prin feldmar()şalul Rumianzov
formă întâi un regiment de ·1rn:::ari români- usarslwi uo
loskoi polk-sub comanda clucerului Răducan Cantacu
zen, care luă parte efectivă Ja luptele contra Turcilor. Ştiu
astea chiar din memoriile lui Rumian.iov !

Pe când vorbiam astfel, trecu pe stradă un ofiţer ro.:

mân îmbrăcat în dolman verde. 
- Vezi. îmi zise Rusul, arătându-mi-I, iată, regimen-

, tul român din 1773 purta chiar. dolman verde ; avea doar 
pantalonii roşii cum au cazacii · noştri. A, Rumianzov îi 
iubi a foarte mult pe · Romfmi, şi de două ori şi-a publicat 
bucuria pentru vitejia lor cu ordin de zi pe întreaga ar-
mată, cum am zice noi azi. 

Dar să revenim Ia Silistrn : generalul rns Kakavinski 
avea ordin să ia Silistra dela Turci. In mişcarea de în
conjurare, Turcii atacară chiar aripa comandată de Ka
kavinski ş:-1 bătură, luându-i toată artileria şi punându-l 
pe fugă. 

Ai văzut şi D-ta cum fug Ruşii noştri ! 
Partida era pierdută, când se întâmplă un lucru la 

care nu se aştepta: nimeni : Polcul român, sub comanda 
clucerului Cantacuzen, se s vârli în luptă contra artileriei 
turceşti. Este o nebunie să ataci tunurile cu sabia. '!'otuşi 
atacul a fost fulgerător. Românii puseră mâna pe 12 tu
nuri turceşti şi dădură năvală în toată armata turcească 
care gonia pe Kakavinski. Turcii acum se răspândiră în 
debandadă,_ căutând drumul spre cetate. 

Turcul e pierdut fără meterez! 
Acum Românii, stăpâni pe câmpul de bătaie, luară 
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'1.ela Turci şi artileria lui Kakaviniski şi, mulţumită lor, 
onoarea armatei ruseşti fu salvată şi Silistra căzu. 

Iată dar că şi la Silistra, în mic şi cu 100. de ani 
tnainte de ultimul nostru războiu cu Turcii la Dunăre, gă-
5im fapte din care să scoatem meritul Românilor. 

- Da, dar numai când suntem prieteni le relevaţi,
1ic eu. 

- Natural ! exclamă Rusul zâmbind amabil.
Eu· însă nu-mi putui stăpâni râsul, părându-mi se acel

Kakavinski un tip de general rus prea caracteristic : Z8.
iancikovski, Kakavinski. .. par'că erau tot una! 

Iar în urmă, in timpul campaniei, de câte ori ai noş
tri dregeau ceva. din ce stricau Ruşii, mă gândeam la vi
tea.zul vitejilor dela 1773, clucerul Răducan Cantacuzen 
şi parcă îl vedeam în tot ce dregeau ai noştri ! 

STOICESCU D. 
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DUNAREA 

D-1 V. Pârvan (în Revista Istorică, anul al VII-iea, N-rele
10-12, pag. ·248) se ocupă de etimologia cuvântului Dunărea.

lnainte de a desbate această etimologie, socotesc că oarecari con
sideraţiuni istorico-filologice, pentru lămurirea mai de aproape a
etimologiei propuse de subsemnatul, sunt necesare.

, Se ştie că ceea ce încurcă pe istoricii şi filologii, cari se o-
cupă cu trecutul poporului nostru, căutând să lămuriască locul 
unde s'a format limba şi naţionalitatea română, este, între altele,

şi unitatea limbii noastre. 
Pentru un om de ştiinţă limba românească, vorbită de Ro

mânii din Dacia şi de cei din Peninsula Balcanică, este una şi 
aceeaşi. 

Această părere, astăzi, a devenit un adevăr îmbrăţişat de 
toţi filologii şi istoricii serioşi români sau strelni, încât nu se 
mai poate sustinea de nimeni, cum făcea istoricul A. Xenopol şi 
alţii 1) că Daco-româna şi Aromâna ar fi limbi romanice deo
sebite. 

Unitatea limbii romdneşti însă provoacă nedumeriri cu pri
vire la locul unde s'a format limba şi naţionalitatea noastră. 

Pentru ca limba să fie una şi aceeaşi, a trebuit să se for
meze sau într'un anumit loc, sau, dacă s'a format pe un terito
riu întins, a trebuit ca anumite împrejurari_ să-i fi păstrat unitatea. 

Aci intervin apoi părerile deosebite ale istoricilor şi filolo
gilor şi anume : 

1) Printre alţii şi d-l N. Iorga, în Gesch. tf,. rum. VoZke, este tot de i

ceeaşi părere. 

www.minac.ro



230 

Acei cari sustin continuitatea Românilor în Dacia-Traiană, 
explică unitatea limbii roT11âneşti ca rezultat al unui amestec al 
limbii latine cu a Dacilor la nord şi cu a Traco-Ilirilor la sud. 

Iar întrucât se presupune că Dacii se înfrăţiau cu Traco
Ilirii şi vorbiau deci acelaş idiom, în mod firesc a trebuit ca re
zultatul amestecului să fie aceeaşi limbă la nord şi sud . pentru· 
Români. 

Limba română, prin modul acesta, s'a putut forma in9epen
dent la Daco-Români şi Aromâni, producând rezultate identice : 
unitatea limbii româneşti 1). 

Altii nu admit aceasta şi susţin că limba şi naţionalitatea 
română s'au format într'un teritoriu mai restrâns, l_a sud, unde 
a trăit întregul popor român după re.tragerea Romanilor din Dacia 
până s'a sfârşit procesul formării şi apoi, mai târziu, o bună parte 
dintre ·Români s'a despărţit şi a emigrat în Dacia-Traiană. 

Nu lipsesc nici cei cari admit, pentru formarea Hmbii şi na
ţionalitătii noastre, un teritoriu întins, cam cel locuit astăzi de 
Români şi cari explică unitatea limbii prin legăturile continue 
dintre Românii dela Nord cu cei dela Sud. 

Pare că părerea acestor· din urmă să fie adevărată, dacă se 
ţine seamă de îndeletnicirea de veacuri a Românilor, care a fost · 
păstoritul şi corelati vui acestuia, cărăuşitul sau cărăvăniiritul, cum 
i se zice la Aromâni, în strânsă legătură întotdeauna cu păstoritul. 

Acestor două ocupaţiuni, mijlocitoare unor legături şi atin
geri de aproape între Români şi Români, se datoreşte surprinză. 
toarea unitate a limbii noastre. 

Aceste ocupaţiuni făceau ca mutările Românilor dela nord 
la sud şi dela �ud la nord, de două ori pe an, toamna şi primă
vara, să fie şi fireşti şi lesnicioase, ţot aşa cum le vedem făcân
du-se azi zi:.:a toată la Românii din munţii Pindului. Aceştia se 
coboară toamna 'şi iernează în şesurile Tesaliei până la Teba, în 
câmpia Salonicului şi pe ţărmurile Mării Adriatice, pentru ca la 
p'rimăvară să se suie din nou prin munţii lor, prin locurile vă
ratice. Tot aşa Aromânii, cari vărea"Ză pri.n Balcani, iernează pe 
ţărmurii Archipelagului sau· ai Mării Marmara. Nu altfel fac 
Vlahii de prin Serbia sau din Bosnia şi Herzegovina. 

Socotesc de prisos să' amintesc aci de o întreagă literatură 

1) Vezi D. Onciul, Chesti1,nea, Română, Bucureşti.
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cu privire la aceste ocupaţiuni, precum mută_ri şi transmutări rn
mâneşti, despre care menţionează Miklosic (Die Wanderungen), 
Haşdeu (Păstoritul la Români, Columna lui Traian), Jirecek (Ist.

Bulg.), Novacovic, De Martonne, ·Densuşianu şi alţii. 
Nu îocape îndoială că şi Românii din· Carpaţi, păstori- de 

veacuri în cea mai m·are parte a lor, vor fi parcurs, toamna, 
drumul dela Carpaţi până jos prin bălţile Dunării, cum fac şi azi 
Mocaniţ şi vor fi străbătut, mulţi din ei, Dt•nărea, ca să ierneze

cu turmele lor prin şesurile Dobrogei 1), prin regiunile adăpos
tite ale Plevnei şi Oervenbrecului şi alte asemenea locuri, dacă nu 
vor fi mers chiar şi mai departe. 

Poate unor asemenea împrejurări se va. fi datorit, în mare 
parte, şi aşezarea · Românilor din Serbia. 

Se va obiecta de unii, că e greu de admis o asemenea pă
rere, întrucât Dunărea va fi fost o piedică mare a· acestor dru
muri bi-anual� ale Românilor din Dacia. Pent;u cei neştiutori numai. 

Nu şi ţentru cei cari ştiu cum Aromânii, de două ori pe 
an, trec cu cea mai mate uşurinţă fluvii aproape tot aşa de mari 
ca Dunărea, pentru trecerea cărora, în orice caz, chiar de ar fi 
mai mici, se cer aceleaşi mijloace ca şi pentru trecerea Dunării. 
Aşa se întâmplă cu trecerea Vardarului, a Bistriţei (Arâulu-Mare), 
a Plăciarului din regiunea Grebenei, a Mestei, a Ddnului, etc. 

Aceste mutări ale Românilr r pe dreapta şi stânga Dunării, 
în cursul veacurilor trecute, fără -îndoială, au fost foarte intense 
şi ne explică, pţ lângă unitatea limbii noastre,. prin stabilirea unor 
raporturi de aproape dintre Români şi Români şi etimologia cu
vântului Dunărea.

Aşa, după părerea noastr�, etimologiile propuse p�nă acuma 
pentru Dunăre nu se pot susţinea, începând cu cea propusă de · 
B. P. Hasdeu. Acesta, luându-se după autorii greci, cari atribuiau 
cuvântului Danubius sensul de „purtător de nori", explică Dunărea

ca o rămăşiţă a idiomului autocton dac 2) văzând în -re dela sfâr
şitul Dunărei, pe albanezul ,,-re;', ,,nori". 

Faptul că· nu găsim cuvinte albaneze- cele presupuse ca ele
mente vechi albanezeşti se explică altfel - în limba noastră, cu 
atât mai puţin cuvântul „re", ar. fi o consideraţie destul de pu
ternică pentru înlăturarea acestei etimofogii. 

1) In tratatul încheiat la Chiuciuc-Cainargi, între altele, se prevede şi o
clauză pentru Românii, cari sunt nevoiţi să păstoriască prin Dobrogea. 

2) In Ist0ria critică a Românilor.
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Tot acelaş lucru îl putem spune şi pentru etimologia pro
pusă, dacă nu mă înşel, de Densuşianu Ov., într'una din şedin
ţele societăţii filologice, mai de mult, după care Dunărea ar fi o 
rămăşită dela Iranicul „ărra" (verriickt, nebun), Dun-ărra (Du
năre, Dunărea) ,,râu nebun". 

Şi tot atât de i;,uţin satisfăcătoare ni se pare şi etimologia, 
propusă. de curând de d-l V. Pârvan, la locul citat mai sus, anume 
eă Dunărea s'ar deriva dela o formă Dunaris, reconstituită după 
apalogia râurilor cu denumiri scitice ca: Hipakyris, Naparis, 
Sagaris, din Duna plus sufixul ris, etimologie combătută de d-l 
Victor Motogna (Rev. Jst., anul al VlII-lea, N-le 1-3, pag. 62), 
întru cât „admiterea unui sufix ris la formarea numelor de râuri 
pe teritoriul locuit odinioară de Sciţi şi mai târziu de Daci „nu 
i se pare întemeiată din exemplele citate de d-l V. Pârvan, 

1n afară de consideraţiunile invocate de d I V. Motogna, 
pentru combaterea etimologiei propuse de d-l V. Pârvan, faptul 
că nu se pomeneşte nicăieri, în afară de Daco-Români, forma 
Dunăre, ne arată că alta trebuie să fie origina acestei denumiri. 
Nici un document vechiu nu pomeneşte de vre o formă, care să 
se apropie de Dunărea şi la niciun popor din ·cele care locuesc 
a"Zi pe lângă Dunăre, în afară de Români, nu găsim această formă, 
Dunărea fiind numită Danubius, Dunavis, Donau, Donaj, Dunaj, 
etc., dar niciodată Dunăre sau Dunaris. 

După părerea noastră, Dunărea este o, numire curat ro
mânească şi anume daco-română şi derivă dela Duna, aşa cum 
se aude în graiul aromânesc, cu adaosul epit-:tului de rea, adaos 
ca să desemneze un râu rău pentru Românii din stânga Dunării, 
nevoiţi, după curri am spus, să-l treacă de două ori pe an cu 
turmele lor şi care nu puţine rele le va fi căşunat, căci trecerea 
unui- asemenea fluviu cu turme şi cu întregul avut purtat pe spi
narea cailor, este legată deseori de nenorociri. Asemenea neno
rociri, ce vor fi îndreptăţit poreclirea de „rea" a 'Dunăi, le cons
tatăm şi azi, când Mocanii îşi trec oile peste Dunărea. Nu o sin
gură dată, de când suntem la Silistra, ni s'a dat prilejul să asis
tăm la trecerea oilor peste Dunărea de către Mocani şi la ne
norocirile ce li se întâmplă. 1n adevăr, cu toate mijloacele ce oierii 
le au azi la îndemână, li se întâmplă nenorociri, scăpâ�du-le vite 
în Dunăre, fie când le aşează pe ,)podul" anumit făcut, fie când 
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le debarcă de pe „pod" şi, adeseori, în cursul mersului cu 71podul• 
pe Dunăre 1).

Chiar în primăvara anului acesta, în zilele de Paşti, venind 
apele Dunării mari, Mocanii, cari iernează în baltl (Călăraşi) cu 
turmele, au fost nevoiţi, cu oarecari pierderi în oi, să-şi• treacă 
oile pe „poduri" 2), anume fă.cute, de pe malul stâng pe cel-drept
al Dunării, care nu-i expus la surprinderi neplăcute din pricina 
revărsărilor. 

Şi stând de vorbă 'CU ciobanii mocanului Poenaru, deşi -bucu
roşi că şi-au scăpat avutul de valurile furioase ale Dunării, îi auzi 
spunându-ţi, în graiul lor aşezat şi resemnat: »Ce să-i faci? Aşa 
e Dunărea uneori, rea; rea şi hoaţă, că te apucă pe neaşteptate". 

Şi dacă acuma. Dunărea e rea şi hoaţă, când mijloacele de 
salvare sunt repezi şi îndestulătoare, ne putem închipui ce va fi

fost atunci, când mijloacele de salvare nu puteau fi ·1a îndemână 
aşa de uşor şi când „podurile" fiecărui fruntaş nu vor fi fost si • 
gure la locurile lăsate, pentru a fi regăsite. 

Unor asemenea împrejurări, putem spune cu certitudine, se 
datoreşte poreclirea Dunăi de „rea", întocmai cum găsim, tot la 
Români, asemenea denumiri, ca Valea-Ra (Pind, comuna Avela), 
Valea-Rea. (Prahova) şi alte asemenea ape, desemnate cu califi-

'1) lnec, înecare, este un .cuvânt prin · ex :elenţă pastoral la Români, 
care aminteşte în destul de nenorocirile lor la trecerea râurilor. 

1) Ciobanii cal'i îşi iernează vitele mici în haltă îşi au <podul• lor. In
oraşul Silistra mocanul Dordea Coman îşi are «podul» său propriu, agăţat la târla 
din baltă şi gata oricând, când îl apucă apele, ca să-şi treacă oile pe cest 
mal· încoace. Podul este încăpător de 120 de oi. Sunt alte podm·i, cari, pot 
transporta şi până la 200 de oi. 1n oraşul Silistra ·şi Ostrov sunt. peste tot, 

. cinci asemenea poditri aparţinând oierilor. Podurile sunt conduse de,ciobani. 
Fără ele ar fi expuşi să-şi piardă oile la o revărsare a Dunării. Cu ajutorul 
lor însă pot oricând să-şi treacă . vitele pe malul drept al Dunării, iar cei 
cari le iernează în Dobrogea şi la primăvară apucă drumul Carpaţilor ls 
pot trece cu aceiaşi uşurinţă în Muntenia: Sunt uşor conduse cu lopeţile de 
însăşi ciobanii, cari păzesc vitele. Cei cari nu au poduri proprii, cum a fost 
cazul cu mocanul ardelean Poenaru, despre care amintesc aci, se twprumută 
dela cei cari posedă asemenea poduri. Mocanii cu oi. multe .insă şi ·cari anual 
trec Dunărea, ·au toţi poduri la locurile pe unde fac trecerea. Podurile sunt 
aşezate pe grinzi mari de câte 10 metri lungime şi trei sau trei metri �i ju
mătate lăţime_. Când cineva are oi multe, azi, se mai serve:,te şi de i,lepuri 
pentru trecerea Dunării. 
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cativul de rău, ca să arate asprimea văilor când se revarsă şi 
îneacă totul dinaintea lor. 

Etimologia propusă aci pare a fi singura adevărată din punct 
de vedere al sensului şi îndreptăţită din punct de vedere istoric, 
amintind de trecutul zbuciumat al poporului român, atunci când 
se afla într'o continuă mişcare, mutându-şi aşezările, după împre
jurări şi ano1impuri, dela nord la sud şi viceversa, considerând 
Danubiul un simplu râu, uşor de trecut, cu toate nenorocirile 
eventuale, după cum uşor se trec şi• azi râurile amintite mai sus, 
Vardarul, Bistriţa; etc. 

Această porecHre a Dunării ne arată de asemenea că acest 
fluviu â fost din timpuri străvechi un râu curat româF1esc, stăpâ
nit pe ambele maluri de Români, şi servind drept legătură între 

· Românii dela nord cu cei dela sud.
Când va fi încetat trecerea regulată, în mase mari, a Româ-. 

oilor dela Carpaţi peste Dunăre, pentru iernarea vitelor lor, nu 
numai în Dobrogea de astăzi, ci în toată Misia inferioară, fir�şte 
nu se poate stabili deocamdată. Ce se poate spune este că, dacă 
niciodată n'au încetat aceste treceri pentru Români până în ziua 
de astăzi, când Mocanii regulât iernează în Dobrogea veche sau 
nouă, ele vor fi devenit însă mai rare şi mai anevoioase pentru 
anumite puncte ale Dunării, datorită unor împrejurări, pe care fi
lologii şi istoricii sunt chemaţi să le desluşiască şi atunci se vor 
lămuri, poate, mai limpede, de ce Dobrogea era privită ca ţară 
românească până la copleşirea ei de puterea însemnată a Mu
sulmanilor şi n'a încetat niciodată de a fi privită ca atare în con
ştiinţa Românilor; şi, în acelaş timp, se va putea determina mai 
cu preciziune epoca aproximativă de când graiul Românilor dela 
nord şi sud începe să s( desvolte independent şi să se diferen
ţieze din ce în ce, ca să dea naştere la dialecte. Ceeace putem 
afirma cu oarecare sigurantă este că, datorită luptelor ce aveau 
de suportat Aromânii cu Bizantinii la început şi apoi cu Turcii, 
după invazia acestora în Peninsula Balcanică, trecerile Daco-ro
mânilor peste Dunărea se răresc; în schimb Aromânii îşi mută 
aşezările lor într'una spre Nord. 
. Aceasta ar rezulta şi din constatarea particularităţilor dia
lectale aromâneşti în graiul Daco-Românesc, căci aromânisme 
sunt palatalizarea labialelor b) g'(ghe, ghi), f) h'(he, hi), m ) n' 
(n, muiat), p ) k' (che, chi), v > v' (v muiat ca în yin, cum se ros-
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teşte la ţară), bine=ghine. fier=hzeriî, mic='ÎJÎC, piele=chzele, 
piept=chzept, vin=yin, etc. pe când nici o particularitate pur daco
românească nu se constată în dialectul aromânesc. 

Cred că nu se poate susţinea că aceste prefaceri fonetice ar 
fi nişte desvoltări fireşti în Daco-româna. Constatarea lor . par
ţială, nu numai în cuvintele de origine latină ci chiar şi streine 
pe de-o parte, apoi câte-odată ambele forme (aromâneşti şi daco
româneşti) şi alte constatări, pe care nu-i aci locul a le aprofunda 
arată că acestea sunt particularităţi aromâneşti şi că Aromânii au 
simţit mereu nevoia să-şi caute adăposturi liniştite în regiunile 
carpatine sigure, bogate în _păşune şi din belşug, din pricina vie
ţii mereu turburate din Peninsula Balcanică. 

Forme ca „auă" (strugure) din latinescul „uva" cu proteti
cul a-, amiroană, sulinar, prdmător, şi altele, ne-ar indica 
în acelaş timp, cu oarecare precizie, că epoca emigrării Aro
mânilor ar fi din timpul năvălirii Turcilor în Peninsula Balcanică; 
şi poate chiar o epocă şi mai recentă, · căci „a" protetic nu este 
general la Aromâni şi nici aşa vechiu la toţi. De pildă în graiul 
Aromânilor din Albania constatăm, pe la sfârşitul secolului al XVIH, 
neexistenţa lui în cuvinte ca yiqmu, yi1ie, pe când în graiul no
mazilor dela Pind, a Desareţilor, se zice ayizum, ayNie (cu v 
şi n muiat.· 

Ca încheere, putem spune că Diznărea este un termen din. 
domeniul păstoritului, strâns legat de trecutul poporului românesc. 

PER. PAPAHAGI 

Directorul Liceului '1.in !jilistra 
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FE UN CAMf' CU /f\ACI 
(GUSTAV l"'ALKE) 

A fost odată, nu ştiu când 
$i nu ştiu unde,-poate 'n vis: 
leşeam din des brădet cântând 
Spre-un câmp tăcut, în loc deschis. 

Mac· lângă mac sta nemişcat 
Pe cdmpul ce părea aprins : 
Un roş covor învăpăiat 
Spre golul zărilor întins, 

Şi, toropită pe covor, 
Pe mii de flori ce-o au privit, 
Frumoasă si trudită-usor 
O zi de va1:ă-a adormi't. 

Un iepure înspăimântat 
CJJe grabă 'n iarbă se piti : 
Doar o ureche si-a uitat -
Şi-l dă de gol prin bălării. 

Tăcere peste tot. ln sbor 
O pasăre plutind s' a dus : 
De-abia zăresc ca printr'un nor 
Aripa-i neagră în apus. 

Eu nu ştiu unde-a fost. Vre-un vis I 
De-atdta timp te înfiori ! 
Dar văd si azi în loc deschis 
O mare roşie de flori. 

Tra.d. de P. P. STĂNESCU 
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O. INCERCf\RE DE �ECONSTRlJIRE· ff
TRE'ClJTlJLlJI ROMflNILOR DIN DOBROG·Efl 

Cercetările istorice şi arheologice din, ultimile timpuri, 
făcute asupra Dobrogei, au. impus nediscutabil con�luziu
nea că nică�ri, din toat.Q provinciile. locuite astăzi de nea
mul· românesc, n·•a, fost o. aşa de puternică, activă şi în
floritoare viaţă romană ca în această provincie. Inaintarea 
vieţii, romane, ca urmare a cuceririlor armate ce se, făceau

în peninsula balcanică, a atras după sine o serioasă co
lonizare cu elementul roman care, încetul cu încetul, a schim;;,

bat cu desăvârşire intăţişai-ea acestui ţinut. Astfel treptat, 
elementul dobrogean a fost înglobat în această mass.ă de 
populaţiune · �ouă in mijiocul căreia. s'a dizolvat,. perzân-

. du-i-se peste câteva veacuri orice urmă. Cţrcetă:rile d-lui 
V. Pârvan cu privire la descoperirile arheologice dela Ul
metum, Histria şi Tropaeum· Traiani ne perrp.it,, până la un
punct, să putem c�iar urmări procesul de rqmanizare al
elementului autohton. Fără a arăta ih :rpod amănunţit_ a
cest lucru, ce-l rezervăm, pentru un studiu ulterior, putem
afirma că din amestecul Geţilor, populaţiunea băstinaşă,
cu populaţiunea romană a rezulţat şi în Dobrogea. ca şi
aiurea în Dacia şi peninsula balcanică o populaţiune nouă.

In marile oraşe sau în apropierea lor aristocraţia 
pământeană, sedusă de civilizaţiunea latină, a trebu,it să 
adopte moravurile acesteia pentru a se pierde în cele din 
urmă în massa ei. Populaţiunea de ţară însă s'a asimilat 
aici, ca şi în alte părţi ale Imperiului, datorită necesităţii 
de a învăţa limba latină după urma serviciului militar, pe 

' www.minac.ro



�are�I făceau în alte părţi ale ţării, precum şi faptului 
că unii dintr'înşii, luând în căsătorie femei romane, copii 
rezultaţi din aceste căsătorii învlţau evident limba latină, 
a mam�i lor. cfn acest fel mici colonii, pe jumătate ro
mane şi pe cale de a se romani�a complect după două 
sau trei generaţiuni, se aşezau în mijlocul populaţiunilor 
autohtone, care se vedeau astfel din ce în ce ameninţate 
în existenţa lor 1).». 

Sclavi eliberaţi, întorcându-se âcaf!ă, aduce'au cunoş
tinţa limbei latine, după cum ridicarea de cetăţi, ca cea 

· dela Tropaeum sau Ulmetum, necesitând brate de muncă
şi populaţiunea băstinaşă fiind în mod forţat silită să ia ·
_parte la zidirea lor, � făcut ca limba latină să pătrunză
mai departe ; deasemenea lăţirea din ce în ce a creşti
nismului mijlocia înaintarea acestei limbi, mai ales că a-

.. ceastă religiune, adresându-se· celor umili, se răspândi a
cons€quent şi printre populaţiunea rurală indigenă, după 
cum indică · mărturia lui Tei tullian 2) .'

Nenumărate alte împrejurări, creiate de necesitatea 
iucrurilor şi a situaţiunii, au făcut ca în decuraul a două 
trei generaţiuni romanizarea să fie· săvârşitit ln parte a
colo unde putea să lucreze asupra elementului aborigen 
influenţa romană, sau acel aş element a fost atras in sfera 
de influenţă grecească a oraşelo1: de lângă mare care, din 
cauza administraţiunii rom�ne, bucurându-se de o com
pl�ctă siguranţă, iuaseră un puternic avânt comercial. Unele 
inscripţii cu numiri trace, scrise în greceşte, dovedesc t.
ceasta. Astftl Tracii ce locuiau la Anadolchioi erau nevoiţi, 
ca vecini, să lucreze chiar la fortificaţiunile cetăţii Tomi3). 
Colonizarea romană a avut ca urmare înflorirea unor nu-

1) O. Densusiâ.nu: Ilistoire de la langue roumaine l pg. 11.
2) Ad-versus Judaeos VII .. . inaccessa Romanis loca, Christo vero

subdita, et Sarmatarum et Dacorum, et· Germanorum et Scytharurn ... 
in quibus omnibus locis Christi nomen, r1ui iam venit, regnat (Migne, 
Patrologia latină II, 650). ' 3) V. Pârvan, Zidul Cett1ţii Tomi îu Au. Ac. rom. t. XXXVIl pg.
434, 443 nota 1 ; despre învecinarea Geţilor cu cetatea vezi C. Bra
tescu, Dobrogea la Ovicliu în Anuarul de Geografie şi antropogeografie 
pg. 18. Alte inscripţiuni greceşti, ca cele dela Hasidulnk sau Ulmetum,
pomenesc nume 'trar,e. V. Pârvan, Ulmetmn in Au. Ac. române tom, 
XXXIV pg. 561, 562, 565. 
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meroase sate cVJc1>, şi oraşe. •ln toate aceste sate ro• 
mane, rlslrite. ln scurtul timp a trei . generaţiuni, a 100 -
200, întocmai ca iarba din plmlnt, dupl o ploaie abun
denUl, populaţia e formată deopotrivi de indigeni daci şi 
de colonişti «romani>. Inscripţiile ne lnglduie sl m;mlrim 
ln toatl provincia dintre 'Dunlre şi Mare alcltuirea po-
pulaţiei ei> '). , 

Deci, 1n ceiace priveşte etnografia Dobrogei, era şi ea 
inundat!, ca lntrea·ga penin�uJă baJc&.n:cl, de elementul ro
man, care se lntindea dela coastele Adriaticei şi pini la 
gurile Dunarii şi Marea Neagră, mai cu seaml dealungul 
fluviului, rAmânând numai pe litoralul mirii o porţiune 
de plm�nt ce cădea în cercul de lnra.urire greceasca. 

O limbi · romani se vorbi aici dela August şi pAnl la 
Phokas. 5) Cât de p·uternică era rQmanizarea fn provincia 
noastră se vede şi din influenţa pe care aceastl roma
nizar� o exercită chiar departe şi dincolo de gurile Dunlrii . 
.Procopius spune că un slav din neamul Anţilor, · cari lo-
cuiau peste guri, ştia latineşte. 6)

Elementul indigen rămas fu cu vremea câştigat sub 
influenţa celor două culturi, - mai mult de cea ·roman! 
losă, către care se fiJÎ asimilează o buni parte. Io unele 
locuri vedem trăind alături Romani, Greci şi Traci, pani 
când unul din elemente, devenind preponderant, lolbuşe pe 
cel alt. Astfel trebue să ne închipuim populaţiunea Dobro
gei până la începutul mişcării popoarelor, care şi aici ca 
şi pretutindeni aiurea în Europa au provocat mari şi a
dânci schimbări 1n alcătuirea etnografică. 

4) V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, Bucureşti, 1912 pg. 24.
5) C. Jire�ek, ăie Ro1nane-n in ăen Staăten Dalmatuins n,{.fhrffl�

ăes Mittelalters, in Denkschriften d. K. K, AK. d. Wiss. in Wien (phU. 
hist. classe) Bd. XLIX pg. 12 13: ,,fn ăussersten Osten schlO!l!I sie_
sich den Territorien der hellenischen Gemeinden a,o, die sich lăngs 
der Pontuskuste bis zur Miindung der Donau erstrecken•. Acela� în 
Arch. epiqr. Mitt. X pg. 44. . .. 

6) Prokopius: De Bello Gothico I 3 cap 14, ed1t1a Bono 2, 337 ;
ed. Comparetti 2 pg. ·296. Interpretarea din Jire�ek, �ie Romanm., • • 
pg. 18: ,,Also auch ein Fremder aus dam transdanub1schen Ge�1ete
konnnte lateinisch sprechen lernen, natiirlich in der lorm, w1e es
damals în lebenden Gehrauche war, und sich fur einen Grenzfeldhenn

des Reiohes ausgeben." 
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.. ' ţâ.nd Goţii se pun în mişcare, celelalte.populaţiuni, care 
se 'a.fiau· înaintea lor, in mod' fatal au· fost nevoite ·să se 
niiştef iar acelea 'ce se gă_siau in imediata vecinătate a· flu
viufui l-au, trecut, intrând astfel în Spytliia .ll1inor. La 2'38 
d. Chr'. Carpii se aşează iÎl Dobrogea. In această năvălire
cetatea. Histria a fost·. devastată 1r. 'Făcându-se din ei a
părători ai graniţelor, s'au aşezat stabil. Ammianus Mar
cellinus pomeneşte printre alte localităţi din Dobrogea şi
un· �Vicus Carporum•, car� 

1
nu, p�te� să-şi aibă numele

decâl dela populaţiunea cu acelaş num,e· pe care o co-
. prjndea.8) Sub Constantin cel 'Mare sunt aşezaţi in Do-:
brogea şi' Sarmaţi din nuxµărul de 30.000 cu care se făcea 
colonizarea şi pentru Tra�ia:, Mace�onia şi Italia 9),
· · · Goţii îşi fac şi ei Ioc in Scythia, pe care o- Iocuesc
şi':o pradă' in anii 378; unele inscripţii, ca aceia dela Ca'r
calfu'. de lângă Igliţa-Troesmis, sau aceia dela Azarlâc a
rată măsurile· care au fost luate pentru a pune capăt a
cesfor ·'neorândtieli; preCUitl şi mărturia_ unui scriitor ade.:.

vereşte că tot timpul cât Goţii au 'Idcuit 'în diocezele Tra
ciei, Scythiei şi Moesiei au'prădat necontenit.10) fo vremea
împăratului Theoâorian Goţii ·a�. fost aşezaţi prin părţile
Constanţei 11). ·ca o urmare a tuturor mişcărilor de popoare
o · puternică schîmbare se petrecu în alcătuirea etnografică
'a' Dobrogei. Weiss crede că aşezările de noi .populaţiuni
a'.şa de eterogene· au fost · trebuincioase pentru' a umplea
golul cauzat de· rărirea populaţiunei in urma atâtor năvă
liri.1-·N'am greşi, cred, dac� am · pune o micşorare a popu
laţiunii in seama persecuţiunilor, pe care oficialitatea romană

· le exercita pr�tutindeni împotriva cr.eştinilor
1 

ma:Î_ ales că
�. ; 

·,

· · · ·7) C..:itatul din Vitt,a Maximi et Balbini 16-3 la Weiss Dobroudcha
in Alterthum pg. 36: ,,Sub h-is pugnatum est a Carpis contra' Moesos.
·Fui,t -et· Scythiei belii principium, fuit et Histrium excidium eo tem,
pore, ut antea Dexippus dicit, Histricae civitatis." cf. Tropaeum pg. 83 ... · 8) I. 'Weiss l! c, pg. 37. · 
· · ·. 9) Weiss. l. c, pg. 37' după Excerpta Valesiana 32: ,,Quos Sarma
tus 'pulsos Constantinus Iibenter accepit et amplius trecenta millia
hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, in �facedo
·niam · Ttaliamque divisit. •

10) V. Pârvan, mmetum pg .• 592 nota 2 ; l. '\1V�iss, z. c pg. 38. 
11) mmetum pg. 596 nota 1.
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ştim intensitatea p.e eare • a avut·o creştinismul-în :pă.rţile 
noast,re 12). . . 

, . , • ._. 
Viaţa romană continuă aici şi mai 1 departe, d�şi

i
·!lu 

aşa de strălucitoare ca în veacurile . II şi III, dar totuşi 
destul de puternică,. ca să-şi supuie sufleteşte ,pe î barbari'i 
federaţi, aşimilânqu,-i ... "i�r nu lăsându-se. barbarizată � d� 
aceştia". Faptul că„ Goţii sunt· admişi ca federaţi şi ·păzesc 
graniţa . "alăturea cu provincialii băştinaşi, l�cuind ora;şele 
şi satele în comun locuite de Romani şi de Goţi" 13) şi, că 
ei trec la creştinism prin predicarea lui UJfila, ce- răspân
deşte noua religie şi tn �cythia minoi;,. cât şi ·prin infl�
enţa episcopilor de Tomi, cari-

1
îşi întindeau jurisdicţiupea 

lor asupra întregului ţinut, dobrogean,-arată că :viaţa rp· 
mană, de sigur cu o nuanţă schimbat,ă arin �oile adau
suri primite, continuă mai departe. RidiQarea �nor cas,tele 
nouă ca acela'. al lui Valens la Hasarlâk,· lângă .. Hârşova, 
cum şi cele ale lui Valentinian şi Gratian -Valentiniana şi 
Gratiana,- reparate numai de iustiniap, înseamnă că. se 
simţia nevoia ca să se· pună la. adăpost-. populaţ_iunea pro-
vinciei. · · .. . · 

Năvălirea Hunilor atinge şi provincia dobrogeană în 
aceiaşi vreme �ând toată peniµsula balcanică cade prada 
jafurilor îngrozitoare ale lo'r .. Nu numai că au devastat în
treaga Scythie, după cum afirmă fordanes [��iµana. 3'$ t), 
dar chiar unii. dintr·ânşii s'au şi aşezat. în Dobrogea îm
preun.ă cu Alanii _şi Skirii, după ce puterea mar� a rega
tului lui Atila 1 s'a sfărâmat şi s'au ivit certuri pentru _mQş
tenire. Aşezarea lor în număr de 50.000, W eiss o soco
teşte cu drept cuvânt o exageraţie, presupunând că trebue 
înţeles în acest· număr mai degrabă Bulgari. 1�) 

. 
,

Elementul care determină însă coloritul de mai târziu 
al întregei peninsule balcanice, aducând pentru Scythia mi
nor complecte transformări în etnografia ei, a. fost cel slav. 
Dacă năvălirile întâmplate p�nă acum n'au avut puterea 

12) V. Pârvan, Contribuţiuni epigrafice la . istoria c,·eştinismului
ctaco-1·omrl.n Bucureşti 1911. 

13) V Pârvan, Cetatea T,·opaeum pg. 130.
14) Julius Jung Romer und Romanen in" der,1, Donaulaendern Innc:;

bruclc 1887 pg. 197, 212 după Prokopius, Get, pag .. 50 : . .,So Ernac, ein 
junger Soh!J.. Aţhiias, în extrema Scythiae şedes delegit. • . · 
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si desrldlcineze viaţa romană dela gurile Dunării, prin 
caracterul lor de puţini stabilitate ln aceste locuri, nu tot 
aşa e'a lntâmplat lnsll cu întinderea lnceatll, săvârşită pe 
nesimţite a elementului slav, care aducea cu el o viaţă 
primitivi dar aşezată şi dotatl cu elementele culturale ne
cesare unei convieţuiri liniştite. O astfel de invadare paş
nici s'a slvârşit lncetul cu lncetul, strecurându-se acest 
element pe _lAngA satele şi oraşele ocupate de elementul 
roman. Inel din primele veacuri după Cristos, al II, III şi 
IV, Slavii apar nu departe de gurile Dunării tn Basarabia, 
puşi 1n mişcare c!e ijăvălirile Goţilor şi Hunilor. Nu e ex
clus& posibilitate·a ca unii dintr'lnşii să fi trecut împreună 
cu Goţii 1n Moesia inf erioari.15)

Dupi ce Ostrogoţii se · îndreptară către Italia ( 488) 
atunci cete puternice de Slavi tncepură a trece dincolo de 
Dunăre, aşezându-se dµrabil ln provincia noastră, ca şi în 
toate ţinuturile dela Istria şi până la gurile Dunării. ce:.

tatea UJmetum, din interiorul Dobrogei, cade însăşi pradă 
valurilor lnaintânde slave, iar locuitorii vechi sunt nevoiţi 
s'o plrlsiascl. Când Iustinian voeşte să stabiliască ce
tlţile de apărare ale Imperiului, ·cercând prin aceasta să 
aduci şi retnvierea Ulmetului, el găseşte această cetate 
pustiită şi servind ca sălaş Slavilor.16) Deşi citatul lui Pro
kopius spune că restaurarea cetăţii de către Iustinian are 
ca urmare şi lndepărtarea Slavilor din ea, totuşi nu putem 
afirma dacă ei pArăsesc provincia; din contra, e mai lesne 
de lnţeles că ei locuesc 1n preajma cetâţii, de oarece slă-

15) L. Niederle, Ein Beitrag sur Geschichte der sudslavischen Wan
derungen în Archiv fur slavische Philologie XV (1903) pg, 311>; pentrn 
veacul al II e Marin St Drinov, Colonizarea prin Slavi a peninsulei bal
eanu:e (ruseşte) Moscova 1873. 

. 16) Prokopios, de Aeăificiui ed Benn. Lih. IV pg. 293: "Sic in
Mysia Istri ripa cum vicinia munita est: nune ad Scythas procedam. 
lhc primum sese offert castellum, nomine S. Cyrilli insigne : in quo 
quidquid tempori succuhuerat, id Instinianus A!--'

g. accura te _renovavi_t.
Post, arx vetus erat, Ulmiton dicta: quae quomam Scla vens1s barbaris 
grassatorihus diu sedem praehuerat, vacahat penitus, nec iam nisi 
nomen servahat. Tota a fundamentis aedificata, oram illam ah incur
sibus et insidiis Sclavenorum liberam reddidit. • 

V. Pârvan Cetatea Ulmetum An. Ac. rom� t. XXXIV p. 594, 596;
Weiss I. c pg-. 30; C. Jire<'\ek, Ge,chichf• der Serben·pg, 70 nota 2. 
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biciunea imperiului roman de răsărit recursese in ultimul 
timp, în locul războaielor de izgonire a vrăjmaşilor peste 
hotare, la cedarea de teritorii în împărăţie şi la aducerea 
năvălitorilor la o viaţă paşnică şi la linişte. Aşa ii întâl
nim pe Slavi locuind tn împrejurimile Noviodunului, in 
nl)rdul Dobrogei, precum şi ln sudul ei, lângă Durostorum, 
în castelul Palmatis şi Adina, de unde ascunşi se repe- . 
ziau asupra călătorilor, împiedecându-i de a-şi continua 
drumul.17) Un trib slav Severei sau· Severane [Severeis] 
locuia tn Dobrogea la năvălirea Bulgarilor şi. a fost aşe
zat de către aceştia tn apropierea mării, lângă pasul Be- . 
regava 18). Cu toate acestea nu trebuie să ne închipuim 
provincia dobrogeană pustiitâ cu desivârşire în urma aşe
zărilor slave. Intre veacurile IV-VI viaţa romană continuă 
încă totuşi mulţumitor, deşi nu aşa de prosperă ca mai 
înainte. 

Desvoltarea unei vieţi orăşeneşti la Tropaeum, în aşa 
fel, încât trece dincolo de zidurile cetăţii, precum şi răs
pândirea creştinismului in Dobrogea vorbesc îndeajuns .pen
tru aceasta. Dezvoltarea creştinismului, către care desigur 
că fuseseră atraşi şi Slavii, o dovedesc, Intre al.tele, şi cele 
patru biserici creştine ce se găse15c la Tropaeum 19) pre
cum şi unele nume topice creştine, care se găsesc în Scy
thia minor ca : cetatea St. Cyrilliis şi. :q.umele Sf. Gheor
ghe, dat probabil după vre-o biserică c� vre·o mică aşezare 
braţului sudic al Sf. Gheorghe. Numirile acestea p,robabil 
că se datoresc primelor timpuri ale creştinismului 20). 

'17) Procopios liber IV pg- 292-293: In arco situm castelum Pal
matis auxit plurimum laxavitque: quamquam hoc ab ora fluminis dis
tat Iluic etiam 'proximum de novo statuit castellum Adina: propterea 
quod Sc!aveni barbari ib1 delitescere et ex insidiis in viatores gras
sari soliti, ne iter illae fieret impediebant." Pentru- identificarea locâ
litătii Palmatis, lângă Durostorum C. Jireeek, Geschiciite der Serben pg.
70 nota 2. 

· · 
18) Jirecek, Geschichte aer Bulgaren pg. 118, 131; N. Iorga: Not'?S

d'un historien relatifs aux evenements cles Balkans;· Bucarest 1913 pg. 4. 
·19) V. Pârvan, Cetateri Tropae,.on · pg'. 1'45-146. · 
20) Jirecek, Das cristliche Element in der topographischen Nomen

clatur der Balkanlănder pg. 8, 9, 45. Ca o complectare a elementului 
creştrn întrebuinţat în toponimia provinciei dobrogene ar fi de adău
gat şi numele de C<bisericuţăll dat mai multor localităţi din· Dobrogea·. 
Aşa avem o Bisericuţe'(, lângă Mahmudia, alta pe de·alul Boclogea lângă 
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O viaţă .romană în felul celei atestate în Nori cum de 
Vita Sancti Severini a existat şi pentru ţinutul nostru. 
Sub zidurile cetăţilor romanismul încă trăia, agricultorii 
cultivându-şi ogoarele la adăpostul lor, gata însă de a le 
apăra ei iqşişi, atunci când vremuri grele sosiau, pătrunşi 
din predicele episcopilor că o viaţă nenorocită îi aşteaptă 
după orice înfrângere. Conducătorii în viaţa sufletească 
ca şi în războaie erau tot aceşti episcopi cari câ�tigau 
pentru creştinism pe aceşti barbari. Auxentius de Du
rostor, episcop şi elev al predicatorului romano-gotic al 
�cestei ereiii, apostolul Ulfilas, şi moartea pentru credinţă 
a martirului Aemilian în timpul împăratului Iulian arată 
încă persistenţa romanismului în aceste părţi 21). Unele 
nume topice romanice, nu romane, sunt de asemenea 
caracteristice: Monte regione, Mauro valle, Pauli-man
dra, alături de Valentiniana şi Erat-iana 22). Observaţia 
lui Mommsen asupra felului cum lordannes ne relatează 
totdeaµna despre Moesia şi Scythia m-inor, vorbind de 
ele cu foarte mult respect şi dându-ne informaţiuni geo
grafice cât se poate de bogate, pe când, cu cât se depăr
tează de ele, ştirile lui sunt din ce în ce mai slabe

1 
ne-ar 

face să credem deasemenea că latineasca, pe care o scrie 
el, trebuie să fi fost învăţată în unul din castelele romane 
dela· Dunăre, din aceste provincii, ceiace însemnează că 
ea se vorbia întins încă pe vremea lui. 

După aşezarea Slavilor in Dobrogea, aspectul etno
grafic al acestei provincii se va fi prezentat foarte pestriţ. 
Printre Slavi existau resturi ale vechii populaţiuni romane, 
greceşti şi tracice chiar. Elementul roman nu va fi fugit 
dinaintea aşezării SlavJor, ci s'a menţinut, fiind asimilat 

Meidanchioi, alta pe dealul Bugeac, precum şi aceia din lacul L1azim la 
capul Dolojman. Adamclissi înseamnă în turceşte de asemenea «bise
rica omului», ceia ce ne-!.lr face să credem că numele turcesc a fosL 
dat unui nume pe care populaţiunea anterioară elementului turcesc 
îl <lădea acestei localităţi. C Moisil, «Bisericuţele)> în Buletinul Comi · 
siunii monumentelor istorice An. III No. 1 pg. 28. 

21) Jirecek, Die Romanen in elen Stadten Dalmatiens wcihrencl cles
Mittel,dters I. pg. 16-17; N. Iorga, Geschichte des rumanischen Volkes
J· pg. 102-103. 

22) Jirel\ek: Die Romanen .•. pg. 15.
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şi sfărâmat în cele din urmă de numărul covârşitor al a
cestora. Aşezarea lor în Dobrogea s'a făcut însă numai 
în sate, deoarece erau prea înapoiaţi în cultură pentru a 
putea locui în oraşele părăsite de Romani şi, de aceia, a
mintirea numelui lor n'a ajuns până la noi 23). 

. A varii înăspresc însă vremurile de nenorociri pentru 
Dobrogea, căci ei îşi făcuseră un obiceiu de a nu mai a
taca o.ştirile împăratului Mauriciu peste Naissus şi• Serdica, 
ci dealungul Dunării, pr,in Dobrogea, cum s'a întâmplat la 
anul 578. Chaganul Avarilor iernă chiar în Dobrogea lângă 
Tom.i, pentru ca în primăvară să se arunce asupra Tra
ciei 24). După unul din războaiele purtate de Mauricit1 îm
potriva Avarilor în mlaştinele Tisei, au fost aşezaţi lângă 
'I'omi, în Dobrogea, 3000 Avari, 8000 Slavi şi 6000 alţi 
barbari 2�).

Bulgarii-, sub conducerea lui Asparuch, după ce stau 
câtva timp în unghiul Bugeacului, trec Dunărea în penin
sula· balcanică trecând prin Dobrogea. Acum deci numai 
se poate vorbi ·de o adevărată apariţie a Bulgarilor la 
Dunăre ; iar cei, despre cari izvoarele din preajma anului 
487 ne vorbesc, erau numai mici frânturi aduse Je năvă
lirile altor popoare 26). Aşezarea lor· se va fi petrecut în 
regiunea sudică a Durostorului şi a ţinutului dimprejur, în 
spre Marea Neagră, spre Varna şi râul Kamcija, ce curge 
între Varna şi Anchialos, în care părţi şi.:.au· avut. până 
în veacul al X punctul lor central, capitala fiindu-le 
Preslavul şi încotro se îndreptau to!lte expediţiuni_le bi-

. zantine din veacurile VIII şi IX. Ei reprezintă însă numai 
o clasă războinică, care se pierde în massa poporului slav;
iar câtă vreme trăesc în cete războinice, nu aveau ce căuta
în ţinutul stepic şi uscat al Dobrogei, căci privirile lor erau
îndreptate într'utia căh'e strălucirile Bizanţului.

In veacurile IX -X câmpia dobrogeană o locuesc 
Pecenegii cari, înlocuind pe M�ghiari în Bugeac, îşi întind 

23) V. Pârvan Cetatea Tropaeum, pg·. 147.
24) Weiss, l. c pg. 40; Jireeek, Geschichte der Serben 85, 89, 90;

N. Iorg·a Geschichte des rumanischen Volkes I 69.·
25) N. Iorga, G.eschichte des rumanischen Volkes l 107.
26) I. Schafarik, Slavische Alterthi,i,me1· II pg. '163.
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cetele lor nomade cu "case mişcătoare", conduşi numai de 
strigătele turmelor până la 

1

Silistra. In 10-4:8 Kegen. cu 
20.000 de Pecengi se botează şi se stabileşte în apro
pierea Durostorului, probabil în Dobrogea. După urma a
cestei populaţiuni a rămas numirea satului, insulei şi pă-;
răului din Judeţul Tulcea, Peceneaga. La începpt e� s'ar 
fi aşezat pe o insulă în apropierea Durostorului, de unde 
au trecut pe Dunărea îngheţată în ţinutul nostru. Această 
insulă pare a fi Borcea, care se întinde dela Călăraşi la 
Hârşova 27). Epidemii grozave împuţinează numărul lor.
Cu . veacul XI un nou popor apare pe teritoriul Dobrogei 
şi anume Cumanii. Cei mai mulţi colonişti cumani au 
fost aşezaţi în regiunea gurilor Dunării şi dealungul 
coastelor. Numele Deliorman din Dobrogea ca şi Bă
răganul din Ţara românească sunt urmele lor lăsate 
în toponimia ţărilor pe unde au trecut. Jirecek derivă din 
cumanul ianarvai·, janouar, animal, înrudit cu osmanul 
dzanavar ce se întâlneşte în traducerea, pentru Kara
manlăi, a Apocalipsului, -şi local:tatea dela nord de Con
stanţa, pe care diferite hărţi din evul mediu o înseamnă 
sub următoarele denumiri: Zuanarda, Zananarda, Z0nau
arda, Zunauarda, Cinauarda, Zanauarda şi Zarual 28). 

Care va fi fost situaţiunea popul�ţiunii băştinaşe, an
terioare epocei năvălirilor, după urma acestor frământări 
şi vicisitudini pe care a avut să le sufere pr:.vincia noa
stră, nu s'ar putea spune încă astăzi pe baza tuturor 
studiilor şi informaţiunilor pe care le avem în această pri
vinţă. Gândindu-ne la evenimentele care s'au petrecut şi 
în alte părţi ale Daciei sau ale peninsulei balcanice, unde 
elementul românesc a persistat dealungul veacurilor, s'ar 
putea admite, ca o ipotelă numai, continuitatea unor res
turi oarecari de populaţiune romanică devenită româ-

27) N. lotga, Geschichte (ţes Rumănischen Volkes I pir. 79 nota 2;
28) E. Taibo11t de Marigny: Hydro[p·aphifl dela Mer-Noire et delei

Mer d'Az01-v Triest 1856 pg. 36. 
C. Jirecek, Einige Bemerkungen uber die uberresten cler Petschenegen

und Kumanen ... in Sitzungsherichte der Konigl. Bohm. Geselh:;chaft 
der wiss. Prag 1889, p. 5, 8, 11, 14, 16. 

Idem Furstentum Bulgarien pg. 145. N. Iorga G-eschichte des Rum. 
Volkes I, 79, 80, 82. 

-�
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nească şi in Dobrogea, fiindcă după veacul al XI, infor
maţiunile istorice, care ni s'au păstrat, încep să ne pome-

• 

niască despre acest element în această provincie. 
După anul 1000 izvoarele bizantine pomenesc despre 

nişte Vlahi pontici ce locuiau la S. de Dobrogea, pe lân
gă Anchialos în 1095 şi i 164, lângl Bizye şi lângă golful 
Burgas. Aceiaşi cronicari adaugă eă ei erau urmaşii colo
niştilor italieni. 

Astfel cronicarul loannes · Cinnamus (sec. XII), des
criind războaele intreprinse ae către Manuil Comnenul în 
potriva Ungurilor, spune că una din armate, care trebuia 
să atace pe duşman ,,din spre părţile vecine cu M. Nea
gră", era formată d·intr' o mulţime „ de Vlahi, despre cari 
se zice că au fost colonişti din Italia". Expediţia· s'a pe
trecut la anul 116 6 şi Dunărea a tost trecută prin Do
brogea de către această armată românească 29).

In anul 1253 călugărul minorit Wilhelm de Rubru

quis, după călătoria pe care o întreprinde la Tatarii din 
stepele Ucrainei, arătând care sunt teritoriile supuse aces
tora ,, pomeneşte şi de V alachia lui Asan, ce se întindea 
dela gurile lJunării spre miazăzi, în direcţia Constan
tinopolei, până în munţii Balcani, precum şi de Bulgaria
mică, în deosebire de Bulgaria-mare dela Volga, lângă 
Urali, dar şi de Valahia Asanizilor'' �0). Din ştirile strecu
rate pentru aceste părţi în cronica lui Geoffroy de Ville
Hardouin se poate vedea clar „că Balcanii răsăriteni e
rau locuiţi de \'Jahi � că ei apărau clisurile munţilor de 

• 

29) Ioannis Cinnami, De t1ebus gestis Imperatori Constantinopol.
Ioannis et Manuelis Oomne11,oru1n Ifistoi-·iarun1 liber IV, ed. Cornelius 
Tollius (1562) pg. 282-283: <<Istrum versus misit, speciem praebitL1-
1·un1 Hunnis, velut ex consuetis rursum locis in eos facturus esset 
impetum: Leonem autem Batatzen nomine, aliunde cum exercitu alio 
magno et Blachorum ingenti nu,nero c1 ui quondam f uisse coloni I taloru111 
memorantur, ex locis Ponto Euxino vicinis irrumpere Hunnicam jul)et, 
unde nttllo r1uisquam seculo eos invaserat n. cf. N. Iorga, Geschichte des 
r.umănischen Volkes I pg. 120; C. Jirecek, Geschiclite der Bulgaren pg. 2'18; 
Robert Roesler Rumănisclie Studieti pg. 85, 105-106; C. J irecek, 
Furstenthum Bulgarien pg. 123; F � Kanitz, la Bulgarie danitbie1ine et le 
Balkan pg. 55; N. Iorga, Notes d'un historien relatifs aux evene1nents 
des Balkans Pf!. 34.

30) C. Brătescu, Nu1ne vechi ale Dob1·ogii : Vlahia liii Ass�n, Vta
hia alb<l în Arhiva Dobrog·ei 1919, pag·. 18 şi următ. 
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atacurile ce veniau din spre miază-zi-; că lanţul munţilor 
Balcani, ·de pe la oraşul Elena spre mare se numiau 
„ munţii Vlahiei" -"la montaigne de Blaquie" şi că, prin 
urmare, ţara dela aceşti munţi se numea Vlahia, după 
cum rezultă şi din pasagiile anterioare, privitoare la tran
sportul captivilor" 31). De asemenea Ansbertus, cronicarul
expediţiei cruciate a lui Frideric Barbă-roşie scrie într'un 
pasaj următoarele : ,,Pe lângă aceasta, în cea mai mare 
parte a Bulgariei, precum şi către Dunăre, unde' se 
varsă în mare ( adecă în Dobrogea) stăpânia un oare
care Român Calo-Petru şi fratele său Crasian, îm
preună cu supuşii lor Românii" 32).

In acelaş sens ar suna şi informaţiunea lui Nicetas 
Choniates care, pomenind cum Isaac Angelul, jefuind păr
ţile din spre Anchialos ca să-şi adune bogăţiile în vederea 
căsătoriei sale cu fica regelui ungur Bela, şi-a ridicat ca 
„ neîmpăcaţi duşman,;, pe acei barbari ce locuesc peste 
tot cuprinsul mu11telui Hemus şi cari mai înainte se 
numiau Mysi, iar acum Vlahi se chiamă" 33).

Insemnătatea acestei regiuni pec.tru apărar�a impe
riului bizantin a dus cu necesitate la alcătuirea unui ţinut 
de graniţă care „ începea din sus mult de Silistra şi mer
gea către gurile Dunării, pentru 'a fi statornic amintit ca 
unitate administrativă a oraşelor şi Ţmuturilor dela Du
năre", şi a avea de reşedinţă a cârmuitorului bizantin 
cetatea Silistra (Dristra, Dorostolon), care ţinut este po
menit de scriitorii bizantini din veacurile XI şi XII sub 
numele de Paristrion 34). 1n această formaţiune admini-

31) Ibidem pg. 20.
32) Ibidem pg. 23; relaţiunea se află publicată în Fontes rerum

Austriacarum tom V partea I sub titlul : «Istoria de espediţione Fri
derici imperatoris edita a rp.10dam austriensi clerico, qui eidem inter
fuit, nomine Ansbertus.>> 

Pasajul reprodus, in textul l::tin e.;;te următorul : «Praeterea Bul
gariae in maxima parte ac versus Danuhium quousque marn influit, 
quidam Ka!opetrus F!achus et frater ejus Crassianus cum subclitis Fla-
chis tyrannizabat». 

33) Ibidem pg. 25.
34) N. Bănescu, «Pm·istrion un ducat de ţ/l'aniţă bizanUn în Do

brogea ele astăzi în Analele Dobrogei (192'1) pg. 314; C. Brătescu, Do
brogea în sec. XII: Bergean, Paristrion in An. Dobrogei (1920) pg. 13: 
«In afară de aceşti Uzi şi de Schiţii sau Pecenegii cari, trecând �riu 
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strativă, Ana Comnena aminteşte în opera sa « Alexiada» 
despre nişte fundaţiuni trecătoare înjghebate între anii 
I 086 şi 1091 sub conducerea unor căpetenii cu numele 
de Sacea, Seslav, Chalis· şi Tatul, cari nu puteau fi ale 
Sciţilor, Bulgarîlor sau Greci·lor, c i  ale Românilor. Aceste 
formaţiuni s'au putut înjgheba,. de oarece Pecenegii, stă• 
pâni aici, aveau nevoie de oarecare organizaţie a supu
şilor „cari altfel nu i-ar fi putut hrăni cu siguranţă M, după 
cum făceau mai târziu şi Tătarii cu populaţiunile asupra 
cărora se exercita stăpânirea lor. Formaţiunile acestea 
având. o oarecare independenţă erau mai bine văzute de 
către Bizantini decât cetele nomade �le altor popoare ce 
erau într'o continuă mişcare; cristalizările aceste de viaţă 
politică ale Românilor, care încep în aceste părţi dobro
gene ale Silistrei, nu erau decât o "imitaţie a ducatelor 
bizantine de graniţă, cum, mai pe urmă, Banatul ungu- l

resc a adus tntemeerea unui Bănat de imitaţie al Ro
mânilor înşişi". Prin urmare perzistenţa elementului ro
Illânesc în aceste părţi dobrogene devine sigură prin a
ceste surprinzătoare formatiuni amintite mai sus, iar în
semnătatea elementului nostru este foarte mare când <<în

mijlocul situaţiei internaţionale de la sfârşitul vea
cului al Xi-lea, corespunzătoare sub toate raporturi-li 
aceleia de la jumătatea celui de-al Xlfl-lea, ni apar 
înjghebările politice de la Sud� la Dunărea de jos, cu 
faţa spre Bizanţ-cum Domnia de la Argeş nu era cu 
faţa spre Dunăre, ca ,mai târziu, ci spre munte,
voevodatele lui Tatu, lui « Chalis;>, lui Sacea şi lui 
Seslav» 85) •

,,Ana Comnena arată, în adevăr, că în aceste regiuni 
era o populaţiune deosebită de Pecenegi, una cu care a-

• 

vadurile Dunării, ajung până în Tracia, unde îşi află mormântul, Ana 
Comnena, mai cunoaşte spre g·urile Dunării şi poporu[ mult mai vechi 

• 

• 

şi mai statornic al Vlahilor, cari trăiau sub conducerea unor căpetenii 
ale lor: eccritoi. Pe când împăratul Alexe se afla lU tabăra pe malu- · . · 
rile „limanului sacr·u" pe lângă Anchial, iată «soseşte î1i timpiil nopţii 
Pudilus - probabil un Băclilă - o căpetenie a Vlahilo1�, ca1--e-l vesteşte că 

· 

Cumanii au trecut Du1iărea. »
35) N. Iorga, Cele clinteti cristaliză1"i de stat Ct,lc Românilor în Re

vista istorică V (6-7) pg·. 106, 110, 112-113 . 

• 

• 

• 

• 

•
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ceştia în pornirile lor trebuiau să facă o ,înţelegere, una 
care era de lege creştină, fiindcă rebelii bizantini puteau 
lua în căsătorie pe ficele· stăpânitorilor dunăreni şi, in 
sfărşit, o populaţiune deosebită de Pecenegi, prin urmare 
şi creştină- faţă de păgânătatea îndărătnică a acestora-

. care cultivă meiul, ale cărei ogoare sunt de două ori po
menite, meiul îndătinat al· celei dintâi mămăligi a noastre 
o simplă turtă, şi grâul. Dar această populaţiune nu
poate să fie decât românească şi nu românească din
sud, în legătură cu Ar.omânii, ci românească din nord,
vorbind graiul nostru ca noi înşine" 36).

,,.La curbătura ce o face Dunărea la Galaţi se găsesc 
aşezaţi, pe la anul 1300, nişte Allani, creştini prin mijloci
rea episcopului de Vicina 37). Pachimeres (Chronicon II pag.
106-8) îi numeşte Tatari creştini ; după părerea d-Jui
Iorga, aceşti Alani par să fi fost Români, ştiipd că de multe
ori scriitorii bizantini numiau popoarele nouă din Haeµms
cu numirile vechi. Episcopii de Vicina erau şefi în mijlo
cul „ Alanilor români" şi unul din ei a şi mijlocit tre
cerea şi aşezarea lor în imperiul bizantin 38),

36) N. Iorga. I. c. Vezi şi C. Brătescu, Dobrogea la 1444, în Arhiva
Dobrogei (1919) pg. 107-108. 

37) N. Dobrescu, Intemeerea Mitropoliilor şi celor dintai m4năs
tiri din ţară, Bucureşti '1906 pg. 46; Thomaschek 'sub numele de Ala ni 
în Real-Encyc�opădie (PauJy .'Wissova) col 1283-1284; Al. T. Dumi
trescu, Alanii, Buc. 1907 pg. 8. 

38) N. Iorga, Notes d'un historien .•. pg. 39 : On a · vu la situa
tion des chefs que garderent pendant quelques dizaines d·annees au 
milieu des C<Alaines roumainS>> Ies eveqries de Vicina â l'endroit ou 
se separent Ies bouches du Danube)). N. forga, Geschic.hte des R1,1,mii,
nischen Volkes I pg. 14-i şi 252: <<Neben clem Zaren lohannitius findet 
sich ein Bischof von Widdin ; und es ist schoh angedeutet worden dass 
den rnmănischen Alanen, durch die 'Vermittelung des Bischofs von Vi
cina, in de1· Dobroudscha, an der unteren Donau, die Erlaubnis zuteil 
ward, den Fluss zu iiberschreiten und sich im griechischen Reiche 
festzusetzen». 

In legătură cu prezenta Re>mânilor în Dobrogea ne vin în aju
tor şi alte argumente. In cursul luptei legitimiştilor din Constantino
pol împotriva uzurpatorului Ioan Cantacuzino, Ana, care era regentă, 
face apel la ajutorul urmi Balica din Karbona, Balcicul de azi. Balica 
trimise pe- Theodor şi pe Dobrotici cu o mie de soldaţi, cari fac ca 
oraşele Mării să se rP.volte. (N. Iorga, Notes pg. 40). Numele Balica 
e român pe de-a-întregul. Balş, apropiat de cel dintâiu este' o deriva
ţiune siavă, întâlnindu-se numai în Serbia, Muntenia şi Moldova .. :Pen.-

- •
· I 

• 
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După dezastrul întâmplat în lupta dela V arna, 1444, 
armatele creştine s'au împrăştiat şi o bună parte au stră-

• 

tru întâiaşi dată se întâlneşte la Românii din Ser]Jia. Jirecek renun
ţând la etimologia cumană, pe care o dăduse pentru acest nume (Ei
nige Bemerkungen uber die Petschenegen und Oumanen pg. 14) admite 
origina neîndoioasă românească. 

Jirecek, Geschichte ăer Serben pg. 424: <<Der name Balşa kommt nur 
in Serhien und in der Moldau vor; er hat zvvar eine slawische Ablei
tungssilbe, ist aber nicht Slavischen U rsprungs, und wird schon fri.'Lher 
bei den Rumănen Serbiens erwăhnt. ln nota 5 pe aceiaşi pagină se spune: 
<<Zuerst ein Barbat Balsie in dem vVlachendorf der. Gjurasevici oder 
Sremljane um 1330: Urk. von Dec�ni 53,125. Ne1Jen Balşa, um 15 
Jahrh. Baoşa (so wie in Jakşa, Nikşa aus Jacobus, Nicolaus) in Ser
}1ien clie verwandten Personennamen Bal, Bala, Balica, Balija, Bc1leta, 
Bal oje, Balosin, Baloslav, ( ein Dmitr Baloslalio : Urk. Decani 50), in 
der Molda11 Balomir. Vgl. den illyrischen IConig. Ballaios.>> Numele lui 
Dobrotici, despotul Do1Jrogei, ne apropie de aceiaşi concluzie. Numirea 
ca rădăcină e slavă, ca formaţiune nominală nu înseamnă altă ceva 
<lecât <<fiul lui Dobrotă>) şi se întrebuinţează în toată peninsula balca
nică şi de Români, în nume ca Dobrotesti, Dobroteasa, cu o întreagă 
serie de nun1e asemănătoare ; Laiotă, Balotă, Calotă, Coşotă, Baiotă, 
Cocotă, Gerotă, (N. Iorga, Notes pg. 40, Idem: Chestiunea Dunwrii 143),
V. Bog·rea, Note de prosopografie dobrogeană în An. Dobrogei (1921) pg.
43. Numele de Dobrotici se întâlneşte la Vlahi, în apusul penins11lei
1lalcanice.

<{Maroe, Tomich, Vlahoe Bogdanich, Vlahoe Dobroclin'ic de Zup
pana. in minore consilio, sono campano mo,·e solito congreg·ato, dati 
t'uerunt tutores filie Helie Dol:>rochnich de Zuppana.» Monumenta spec
tantia historia»i Slavoru1n meridionalium vol. 111 tom. II pg. 101 (anul 
1350). 

Vlachota Dobrotich in n1inore consilio se obligavit de faciendo 
conduci Regusim suo nomine de Narento usque ad carnisprimu111 l)ro
xime fut11rum staria frumenti c, sub pena de grossis III pI·o quoli1Jet 
stario c1uod non aduxerit et debet hal)ere a comuni pro quolibet sta
rio, c1uod aducet infra dictum terminum grossum untlm. Qui Vlachota 
secundum relacionem camarlengariorum (?) conduci fecit Ragusînu111 
de Narento .staria frumenti C die XVIII Fe]Jruarii.>) (Ibidem ,·ol. XXVIII · 
pg. 78 Anul 1366).

Cuvântul vlah avea în peninsula balcanică două însemnări : pe
curarius şi romanus, înţelegându-se prin acesta din urmă un cetăţean, 
italian rle pe coasta Dalmaţiei, şi numind de asemenea şi pe Ron1âni. 
Pentru n1.1mirea a doua, în ceiace priveşte Italienii şi Raguzanii, ter-
n1enul dispare cu desăvârşire către 1250 şi nt1mai în Ragliza mai î11-

semna încă pe la 1600 <<vlaşki>> (wlachisch) <<italieniscl1>>. (Fr. Milflosicl1: 
Ueber clie v{Tanăer1.ingen der Riimunen in den dalmatinisc1ien Alpen �,t,11,ă

ăen J{arpathe'li pg. 2 C. J"irece l,, .Die Wlachen und Ma_uro1vlac1ien in de11,

Der1.kmaler1i vo1i Ragusa (1879) pg. 110-111; C. J1recel,, Gescliicl1,fe 
der Se1"ben I l)g·. 155 ; C. Jirecel{, Staat und Geselsc1iaft in 1nittelalte1"
liche11, Serbien I 11g. 25). Fiinclcă în pa. ajl!l re1Jrodu. 1nai gl1s e vo1'lla 
ele cărăuşie, desig·u1" că numele de DolJI·otici e al unui Vlal1, în sens11l 
de român, căci <<Als Besitzer von San1n1thierren hrachten die Wlachen

• 

• 

• 

• 

I 
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bătut· în .ftigă Dobrogea. Descrierea fugei acestor resturi 
de oştire este foarte interesantă prin unele amănunte, care 
ne silesc să tragem anumite concluziuni în ceea ce pri-
veşte existenţa Românilor în Dobrogea. 

. 

· . . . Du�ă �mănunţitul studiu, făcut asupra aceste'i lupte
de d-1 C. Brătescu, reproducem concluziunile care se des-,
prind·. din această cercetare : "Unii din fugari, din necu
noaşterea regi.unii, se îndr�ptară chiar spre locu�ile Tur
cilor,. unde parte fură ucişi, parte luaţi în robie ; alţii i:;e
îndreptară spre apus, rătăcind prin toată Peninsula Bal
canică până ln Albania. Cardinalul h;llian, pierzându-se _de
Ion Corvin, nu se ştie cum, reuşi să· ajungă m tovărăşia
unor soţi de arme până la Dunăre, unde un „ Vlah'' ·tre
cea pe fugari peste fluviu, unul câte unul, într' o luntre
foarte mică. Pescarul, observând_ după scufundarea luntrii
sale că, ,_nobilul cardinal, îmbrăcat in vestminte de preţ,
poartă' cu sin� o mar.e ca.ntţtate de aur, îl ucise pe la mij
locul• Dunării şi, luându-i hainele şi aurul, îl aruncă în apă.
Ion Corvin însoţit de călărime şi mai ales de Români ,,cari
sunt �ingurii ce cunosc aceste locuri", apucă spre mia-
nac_h Ragusa bosnisches Blei und nahmen aus Ragusa und anderen 
bestimmten Ki'tstenstădten unter anderen vVaren vornemlich Salz mit, 
·<las 'in der Geschichte dieser Lănder eine grosse Rolle spielt». (Mi-
kfosich, Ueoer die Wanderungen pg. 4) '. . ·. · · 

- «-Die Treiber (sl. ponosnic�) waren fast insgesammt Wlachen aus
den Hirtendorfern der Gebirge des Binnenlandes, Unterthanen verschie
dener Edelleute oder Kloster" (C. Jirecek, Die Handelstrassen und Berg
werke von Ssrbien und Bosnien wli,hrend des Mittelalters ( cap. VIII, Der 
ragusanische Handel pg. 58). 

Pe haza acestor argumente de ordin linguisti3, s'ar putea deci 
admite concluziunile d-lui lorga din Chestiunea Dunării pg. 143: <<Supus 
poruiiciior unui Balica din Kârboria (şi Balica e nume· românesc), to
varăş al unui Teodor, de naţiot1alitate-neclară, acest Dohroti'ci, care putea 
foarte bine ,să fie ,Vlah, macedonean, se amestecă _mult în luptele acestea. 
El strânge în jurul lui un număr de trupe şi rezultatul este că i se 
cedează anume cetăţi,- Midia, apoi Kozeakon, Emona, lângă Mesembria, 
cu acel titlu de Despot, pe care Biianţul îl dădea cum s'ar da astăzi 
_un mare cordon al unui ordin şi, în acelaş timp, i se face onoarea u
nei înrudiri împărăteşti.)) Stăpânirea lui se întindea, odată, până la gu.:. 
rile Dunării şi dîncolo de ele, coprinzând şi Chilia (C. Moisil, Despo
tatul lui Dobrotici în Convorbiri Literare XL pg. 681-682.) Pentru un 
nume asemănător întrebuinţat !a nomâni a se vedea încă: N. Iorga, 
Documente XIV, coprinzând acte p·rivitoare la familiile Căzănescu şi 
Stoenescu. (Actul XVII pg. 254: De la Dobroge, Vcl 6, oc(ă) 1. ,E vorba 

· de o socoteală cl.e Vinăriciu),
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ză-noapte de V arna · şi străbătând stepa pustie a Dooro:-. 
gei, trecu Dunărea în Muntenia pe din jos de Hâ:rşova; la 
localitatea numită „La Floci". Resturile acestor armate 
au străbătut Dobrogea ca ,,printr'un pustiu in care nu se 
găseşte nimic pentru trebuinţele omului ; şi mulţi, călărind 
câte trei zile, n'au descoperit nici o apă şi nu :puţini lân� 
cezeau de sete şi de foame. Căci în afară de Vlahi ni
meni nu ştia încotro s'o apuce şi .fiecare se lndruma 
într'acolo unde H împingea frica şi norocul. Şi îşi ale-, 
geau drumul-fără nici o judecată cei cari fugeau· fdră 
de Români. Iar aceştia din urmă, orientându-se ziua după 
soare şi noaptea după stele, chiar şi dacă. ocoleau totuşi 
ajungeau cu bine la Dunăre. Aceia însă cari n'avură 
călăuze Români, ajunseră sau în locurile Turcilor pe care 
le socotiau că sunt creştine, sau pieriră, fie rătăcindu-se, 
fie de foame, fie de frig" 39). Aceste afirmaţiuni aşa. de 
categorice, care ne arată pe Români ca singurii cunoscă
tori a ţinuturilor dobrogene, credem că impun neindoelnjc 
concluziunea că «în evul mediu, prin sec. XI, XII-.şi XIII, 
Dobrogea şi regiunile mai meridionale din actuala -aul
garie răsăriteană, aveau o numeroasă populaţie de agri
cultori şi păstori români, cari reqşesc să închege, .. Ja ln
ceput, mici voevodate în jurul cetăţilor, iar m�i, ţârZi!,l 
sub Asanizi, să joace un rol d_e frunte în istoria ,�edie· 
vaiă a Peninsulei �alcaaice" 40). . . . .

Năvălirile şi pustiirile Tătarilor Ş,i ale Cum�nilor de 
bună seamă că i:ţu av1,1t efecte dezastroase pentru ,popu
laţiunea Dobrogii. Deşi se va fi împ�ţin�t. · totuşi .�a ,fi. ră
mas încă oarecare populatiune ·creştină car�. "în rµaj9ri-
tate nu putea fi decât românească". 

· 
. ·· 

Organizarea episcopatului de Vicina din' n(?rdul Do
brogei va fi corespuns unei re.ale necesiti:\ţi religioase faţă 
de această populaţie creştină. Faptul că acelaş '�piscop 
de Vicina ajunge . 1ţ1ai târziu. mitropolit al Ţării Rornâneşti . 
ar putea să ne dea oarecari bănueli de identitate şi in 

39) .c, Brătescu, Dobrogea la 1444 în Arhiva Dobrogei (1·919) pg.
103-104 după Ioannis Dlugosz, liistoriae Poloniae, Frankfurt (1711) li- .
ber XII col. 809.

40) Ibicleni pg. 109.

. •
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, prţvinţa eleinentu]ui peste care păstorise. mai înainte şi 
-'�pe�te carţ_ era_ chemat să păstorească acum acelaş .mi.;
tropotit. 
_ ... ·, Căutând să; precizăm, pe baza tuturor celor spuse 
pâqă'

i 
acum, care. ar fi ţost aspectul etnografic al Dobro

gei până 1 la lupta dela Varn� din 1444, credem că ar fi 
. /9.�t _ca� ur�ătorul: "Pă!ţile de nord ale �obrogei şi zona 
-· dunăreană era locuită .mai ales qe Romvnt ; părţile de sud
�i, în . special. stepa din spre Cavarna-Balcic, mai ales de 
Qumarii. Otaş_ele �rau !3,mestecate cp. 'n toate timpurile. 
Jn cele maritime predo,minau 'nrgustorii Greci; iar îQ ră
săritui. Bulgariei' se accentua preponderanţa elementului 
bulgăresc, destul de amestecat cu Români, Cumani şi alte 
'neaµmri." 41) , . . - . -

.După această luptă şi din �otive strategice a început
colonizarea turcea.scă în această regiune, care a adus în-

I 
cettil cu încetul _o complectă schimbare în înfăţişarea et
nografică a provinciei noastre, ceia ce a avut ca conse
�inţă tnţetarea primei faze româneşti � etnografiei Do-
brogeL.�2) _ - . -

-¾; 
j -Y.: * ' 

Cum ·va fi fost situaţiunea elementului românesc ră-
mas tn - Dobrogea, după colonizarea turcească, dacă va fi 

{. mai rămas, nu putem_ şti, până către sfârşitul veacului al 
XVI. şi începutul celui următor, când acest �lement începe 
din nou să fie pomenit în izvoare. 

Desele năVă·liri ale Tătarilor „dobrugenses" în Ţara
Românească şi Moldova aduceau cu ele şi luarea unui 
însemnat număr de robi din aceste ţinuturi, cari mai apoi 
E'rau întrebuinţaţi la· munca câmpului sau la alte munci 
după urma cărora trăiau aceste horde de jăfuitori.43) 

- . , Năvălirile Turcilor şi expediţiunile întreprinse de dân
şii aduceau mari perturbări în . populaţiunea ţării. O ase

I menea mişcare1 printre populaţiunea 'fării-Româneşti s'a 

, 41) Ibidem, pg. 114. 
42) Asupra acestei colonizări a se vedea AL P. Arbore, Contri

buţiuni la studiul aşezărilor Tătarilor şi T1trcilor în Dobrogea fo Arhiva 
Dobrogei· ( 1919) pg. 213 şi următoarele. 

43) Ibidem, pg. 219.
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întâmplat în 1595, in urma intrării în ţară a lui Sinan� 
Paşa.44)

Regimul vremurilor de stoarcere a clasei ţărăneşti, 
care a urmat după decăderea politică a Principatelor, când 
birurile grele şi alte gloabe ce apăsau această clasll a 
silit ţărănimea să-şi vândă ocina strămoşeascii, a făcut 
ca această clasă sărăcită şi despoiată de tot avutul •ei să 
prefere o viaţă scutită de toate angaralele, birurile şi dă-· 
rile ce trebuiau răspunse· faţă de boer şi de stat chiar Io 
Ţara-turcească, unde plătiau · dare numai către Stat, decât 
în Principate. Aşa erau de înverşunaţi chiar împotriva re
gimului din Ţară, încât nu puteau să vadă chiar· pe acei 
cari veniau de pe cellalt mal românesc. Bolintineanu, când 
tu transportat ca prizonier în 1848. a fost primit de nişte 
Români de. pe malul drept al Dunării cu blesteme, soco
tindu-l ca pe un boier impilator.45) Astfel malul drept ·al 
Dunării, pe tot întinsul ei, a început. să primia�că pe a
ceşti refugiaţi sau robi. 46) De pe urma unor astfel de stări 
şi Dobrogea deci, a început să-�i măriască contingentul 
elementului românesc. Tot aşa de 'înverşunaţi împotriva 
stăpânirii româneşti erau şi aceştia ca şi · acei despre cari 
aminteşte Bolintineanu. Numai ·aşa ne putem explica pen
_truce in luptele pe care Radu Şerban, succesorul lui Mi
hai-Viteazul, le poartă în Dobrogea se ciqcneşte _şi-�� Ro
mânii de aici, cari locuiau în satul Daiani, 47) ,Dlenii: de

44) C. Giurescu, Legătura lui Mihai-Viteazul şi Vechmiea Rttm&
niei în Ţara-Romtinească în An. Ac. rom. t. XXXVII (m. sect. ist.) 
pg. 508. . . 

45) IJ. Vâlsan, Românii din Bulgaria şi Serbia în Romtinia•.şi po
poarele balcanice (Bucureşti) pg. 15. 
. 46) N. Iorga, Constatări istorice ett privire la vi"'ţa agrară·a Ro-
mtinilcw. Buc. 1908, pg. 40, 77. 

47) N. Iorga, Studii şi Docum�nte, IV, pg. XXIV şi 116: «Li nos
tri, per la dificulta del poco numerro delle barche, non potevano pas
sar ultra in gran quantita, ma pasarano a pochi et, non. essendo al
tri habitatori sula ripa del Danu-bio, solo che il vilagio che si chiam.a 
Daicmi, che si po aquahare a una bona citta dove si sono riccolti 
'lţl,olti migliaia di ltalachi, con le lor o f amigli.e, fu gen do la tiranide delii 
principi pasati di Moldavia et Walachia non pensando li nostri che in 
qnelli vilani fosse tanti ardire di voler combatere et statsegli contra, 
P-barcorno nella detta viile\. 

I villani, alla usanza loro, si restrinsero tutli in uno gropo, che 
pareva uno denSÎ$isime et formato exercito, et quardanclo �ella somita 
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astizi, fn număr de câteva mii şi cari fugiseră din. Moldo
va· şi Valachia din cauza persecuţiunilor şi tiraniei princi
pilor trecuţi. 

Vecinătatea de hotare ademenia pe alţii, fără să pu
tem bănui motivele, de a trece hotarul ducându-se în Do
brogea şi turcindu-se· chiar, cum se întâmplă cu un· invă'-

1 ţăcel al unui oarecare· Stanislav care, trecând la Hârşova, 
· nu- mai' poafe fi readus înapoi, - pentru care Cârstian,
voi-hicul lui Radu al IV, scrie' Braşovenilor.48)

In 1612 Thomas Alberti califică satul "Straggia" 
1 din · Dobrogea: ,, villa grandissima, abitata la piu parte 
I dei • Valachi" 49). Se pare că Turcii, după ce au cuce

rit ţinuturile creştine până la Dunăre, au adus şi Mun

teni ca ·COionişti. In acest sens. este aserţiunea lui Can
temir, pe care ·Hâşdeu o citează, spunând că Turcii "după 

( c� ·prin_ cuc�rir�a Bulgariei deveniseră _stăfâ"":i _teritorial_iI ai Dobrogei işI aduceau acolo plugari Sarbi ŞI Munteni, 
cărora le acordau prin toc'mele de bună voie clauze 
dintre cele• mai ademenitoare. 50) Obiceiul de a ·se coloniza 
ţărani creştini pe vakufurile turceşti• se lntâlneşte de alt
mintrelea şi în părţile Bulgariei; din veacuri 1e XVI şi XV1I 
avem pentru aceasta chiar mărturii scrise. 51)

Cu toate acestea, principalele motive ale aşezării Ro�
di c_olli alli nqstri che erano giu, et vedendo esser pochi, le venero 
asaltare con tanto impeto che apena li nostri ebero tempo di imbar
carsi. Et perche le navicelli la mal!'gior parte erano fatte di un solo 
legno, i finalmente si tra (b1,1) cavano, dove si angorno circha cento, 
et altri tanti' ucisi.» .. 

N. Iorga, Geschichte des rumooischen Volkes, II, pg. 88; N. Iorga,
Chestia Dunării, pg. 194-195. 

48) I. Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării-Ro-
1n4neşti cu Braşov1d şi Ţara-Ungurească în sec, XV şi XVI, Bucureşti,. 
1905, pg. 303. 

49) Bulletin de l'Institut pour l'etiide ele l'Europe sucl-orientale, If,
(10-12) pg. 235 • 

. 50) B. P. Haşdeu, Istoria c1·itică a Românilor cap. 36, Coloniile 
române din Dobrogea, după opera lui Ca ntemir. Kniga Systima ili sos
t oianie mucha!llmedailskia religii, Petersburg, 1722, in fol. p. 241. 

51) C. J1recek, Das Furstenthum Bitlgwrien, pg. 48: «Langsarn
breitete sich wieder das bulgarische Element aus, durch <las Anstre
hen der Osni.anen, auf denen alles Unge.mach des Kriegsdiensles las
tete, und durch Colonisation christlicher Bauer auf turkischen Lehens
gutten und Vakufs wofiir es aucb dem 16 un 17 Iahrhundert auch 
schriftliche Zeugnisse gibt.» 
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mânilor în Dobrogea trebuie să le căutăm tot Io reaua 
stare economică a ţăranilor cari, sub acest· raport, decă
deau din ce în ce mai mult. ln :veacul al XVII condiţju
nile sociale deveniră aşa de grele�-- încât mulţi din ţărani 
preferau să trăiască sub Turc, căruia nu-i datorau decât 
dijma, pe când boierului din ţară trebuiau să-i răspundă 
pe lângă aceasta încă cu claca şi cu alte o mulţ�me de 
„pocloane�. Faţă de avantagiile pe care situaţiunea lor ca 
noi locuitori Ie· creia dincolo de Dunăre, folosindu-se : de
o· mulţime de privilegii speciale, mulţi s'au· văzut nevoiţi
să t1·eacă •la Turc» în această vreme. Veacul al XVII[
nu aduce, cu toate măsurile luate pentru protejarea ţăra
nilor, vre-o modificare sau .vre-o stânjenire a acestui ţu

rent de emigrare în dreapta Dunării. · ·:. •
Neregularitatea dărilor, provenită din faptul_ că ln ·orice 

moment Domnul era pus îp situaţia de a· cere o nouă 
contribuţiune neaşteptată, cu care să poată face faţă ln-.

. cercărilor unui alt compeţitor la tronul său, precum şivmo
dul neo1nenesc şi barbar în care se strângeau dările au 
determinat formarea unui alt curent ·de trecere dincolo 
peste Dunăre, în veacul al XVIII. « Astfel spori al doilea 
curent de emigrare spre moşiile de peste Dunăre ale Spa
hiilor, curent care îmbogăţi cu locuitori satele întemeiate 
mai mult în raiele sau pe lângă Mecin, Hârşova, Silistra.,
Turtucaia, Rusciuc chiar, Nicopole şi mai ales pe lângă 
Vidin, sau aduse chiar _crearea de sate nouă _în aceleaşi 
ţinuturi, în care până astăzi rasa noastră se păstrează cu
caractei:uI ei deosebit''. 52) 

' 
..

Chtar în timpul rt.gulamentului organic se petrec emi
grări peste hotare. Atunci Moldovenii. trec în Bucovina,Ba-

• 

• 
• 

• 
' 

• 
• 

• 

52) N. Iorga, Constată1"·i istorice cu privire la viaţa agrară a Ro�
1tia1iilor, pg. 40-41 ; N. Iorga, Ce 1·eprezentăm î·n Dobrogea, Vălenii · de 
lVIunte, 1910, pg. 18 : << De acum malul Do])rogean capătă o fizionomie 
românească, pe care socotim că a menţinut-o neîncetat. Totdeauna e
lementele cele mai dârze, mai harnit�e şi mai capabile, care nu puteau 
s11feri o robie acasă �a ei, luau dr·umul pribeg·iei, aşazându-se astfel în 
ţara Turcului, care îi prim.ia şi-i trată. mai ome1ieşte decât aea�ă, pe 
og·oarele pe care odinioară le stăpâniau ei, Cu ei. aceştia aduceau o cul
tură adâncă, străveche, rurală>), 

• 

• 

• 

• 
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sar,bia şi Dobrogea, Românii d·e peste Milcov în Tran-
silvania, Serbia şi BuJgaria.53)

. Sţ socotiau cam 40.000 de fami1ii care au părăsit 
Ţărtle. române, , deşi se lua:se serioase măsuri de pază la 
hotare. In timpul iernii. când Dunărea era îngheţată, s�. 
fntâmplau mai uşor · asemenea . emigrări. 54)

. La !13f �rşitul veacului al XVII şi începutul celui ur
mător, în desele călătorii pe c:are D. Cantemir le f'ăcea 1a 
Constantinopol, a trecut de mulţe ori prin Dobrogea. ln
tr'un popas pe care l-a- făcut în satul Alibegu a văzut în 
ziua. de Sf. Foca o sută de creştini ce erau tocmiţi la 
Jucru .Ja un turc bogat din acel sat, cari şedeau fără a 
face nimic. Intrebând Cantemir de ce stau oamenii în re
paos,· proprietarul turc a răspuns că serbează pe Sf. Foca 
deşi este o. sărbMoare creştinească, căci aşa şi odinioară 
Turcii au trimis pe lucrătorii creştini în această zi sfântă 
la lucru. şi, pe când ei se întorceau cu carele, le-a ieşit 
înainte un bătrân venerabil care cu o făclie aprinsă a pus 
carelor foc M) 

Această le�endă e răspândită şi astăzi în Dobrogea 
şi mi-au' povestit-o de câteva ori şi mie unii bătrâni ro
mâni din satele dobrogene. Cantemir nu spune nimic mai 
precis, asupra nat onalităţii acestor „lucrători creştini". 
_Poaţe să fi fost şi_Români, de oarece mai departe el a-

;; 53) D. Elias Regna11it, lsto;·ie politică şi socială ci Principatelor
dunărene, trad. de I. Fatu, Iaşi, 1856, pg. 356. 

. 54) N. Gh. D_inctilescu, Contribuţiuni la mişcările de populaţie, în 
Anuarul de geo:nafie şi antropogeografie 1914. Să se vadă încă Rohert 
Roesler, Romanische stuclien, pi!. 100; C. Allard, Mission medicale clans
la Tartarie-Dobroudscha pg. ti4: e<lls emigrent sans cesse sur le tei ri
toir� ottom�n, pour se soustraire soit au service militaire, soit it l'op
pression• des BoyardS.)) 

S. Weîgand; Rumanen und Aromunen ·in Bulgarien in lahresbe
richt d. inst. f. rumănische Spraclie X (1908) pg. 31. «Die Zeit cler 
Einwanderung ist, wie ich Lei 1-inzelneu Orteri angegeben habe, selu· 
verschie,fen, sie begann, von vereinzeltea Făllen in frCtheren Iahrhun
derten abgesehen, in 18 Ih., wurde besonde, s stark nach Einffthruou· 
des St_alut organic, also in den drei�siger Iahren de 19 lh. uHd dan� 
ert se1�dem ununterhrochen fort, so da,;s es· keinen Bezirk giht, in 
dem mcht Rumănen anssăsig waren.l) G. vVeiganrl, Die rumanischen
Dialekte der kleinen Walachei, Serbţens und -B-ulgMien in lahresbericht. ... 
VH (1900) pg. 19. 

55) D. Cantemir, Istoria imper:ului oto'Yl'J,cm,. pg. 309, I)Ota 123.
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daogă vorbind despre Silistra: <<Locuitorii Turci sunt foarte 
: puţini în Silistra; mai mult sunt creştini, în special .Slavi, 

Bulgari şi Români. 56) . · . 

La 1659, printre rapoartele episcopului catolic din Ni-· 
copole, Stanislav, se arată ca locuitori ai oraşului· Baba

dag şi Valachii, alături de Bulgari şi Greci, cari toţi im� 
preună sunt vre-o 200 de case cu o populaţiune cle 2000 
de suflete, a vând o biserică şi fiind vizitaţi din· vreme ln 
vreme de arhiepiscopul de Duvostor. 57)

_ La Motr�ye, · pe lângă multe lucruri: foarte -inte
resante, \pe care ni le spune cu privire la Dobrogea, ne �ă 
şi alte amănunte. Vorbind despre Tomi, spune că Tqrcii 

• 

numesc acest oraş Pangala, iar Moltla vii, Tomisvoara. Se 
pare că prin Moldavi îr1ţelege în general pe RomAni. Deşi 
e inconsequent în felul cum ne prezintă ordinea oraşelor: 
pe care le străbate, cAci dela Tomis se duc.e Ja Varna, 
pentru a se întoarce înapoi la· Callatis sau Mangalia, ---

. totuşi se ,1ede foarte clar că despre acest din� urmă oraş 
e vorba şi n11: de altul, căci spune precis că dela Varna 
s'a reîntors înapoi în craşu1 pe care, la du-cere, l-a lăsat 1

în partea dreaptă. Oraşul, fuarte mizerabil ca lnfăţişare, 
era locuit, par des Grecs, la plupart Moldaves, ou Bul-·
gariens ''. 58) . • . · ,

Bosc0vici întâlneşte o farr1ilie de Vlahi, care locuia în 
Iegtlibasar, nemai putând să supoarte dările principilor din.

l\loldova şi Valahia, iar în nordul Dobrogei, mergând spre 
un sat, Ie1iikioi, ajunge intr'o localitate pe care n'o nu-· 
meşte, ai . cărei locuitori insă vorbiau limba valacă, foarte·.· 
dife111ită de cea .bulgară, fiind compusă dintr'o amestecă
tură de mai ffiulte idiome, dar în mod pFincipal din ita-
liană şi latină 59) . . · .

• 

• 

-- . 

56) lbiclem pg. · 445 nota 27.
57) Monu1nenta spectantia hisforiam Slavorum 1neriăionalium, vol.

X VLII pg. 264. 
58) La Motraye, Voyage en E1urope, Assie et en Afrique, vol. II-, pg •

207, 209. ( ediţia a Ia Haye 172'1) .
511) I. ll. P. Boscovich, Voyage de Consta1itinople en Pologne, pg.

167 : <<no11 s ·et\mes pou1· Konal< pll1siet1rs n1aisons <.le ch·retiens uussi 
miserables c1u'a l'o1·dinaire; les habitants parlaient la langue valaque fort 
differente dela Bulgare, etant con1pose d'un melange de p!usieurs idi-
o�es, 1nai-s principalement· de l'italien et de latin>>; 

• 

• • 

• 

•

• 
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un alt .Nau la sud de Rotschesty, Doen (Dăeni), Gisda

rescht (Ghizdăreşti), C1iosenescht puţin mai Ja nord de 
Cernavodă, etc.65) In privinţa topoQimiei, alături de forma 
Picineaga, o altă numire topică, chiar după criteţii 
pur linguistice ne-ar duce la concluziunea că e]ementul
românesc datează destul de timpuri, în Dobrogea. Printre 
formele topice cu sufixul -oae, oaia care, astăzi în. 
limba vorbită a fost înlocuit în cea· mai mare parte cu 
-oaică, se află şi Turcoaia, numele unui sat locuit de
Români, pe malul Dunării; în jud. Tulcea, formă care se
mai întâlneşte şi în jud. Olt. 66) Harta cea mare rusească ne 
dă numirea· de Poi·tiţa, pentru strâmtoarea care face le
gătura dintre marile lacuri şi Marea-Neagră şi tot în apro
piere de ea, la punctul de astăzi Bisericuţa, se înseamnă 

· pe aceiaşi hartă o Guserika, care nu e decât transcrierea
greşită pentru Biserica. Numirea de Portiţa se întâlneşte
şi pentru mai târziu, ·ba chiar insula Dranov de astăzi e
însemnată tot cu acest nume. 67) In de]tă întâlnim unele
lacuri oe poartă numele de „Rochoul'', ,, Pouil", ,,Ro-
chuletse '', "Pouiletse''. 68)

. 

·Toate acestea arată precis că la sfclrşitul veacului al
XVIII-iea, tot malul românesc al Dunării, începâna dela
SilIStra şi până aproape de gurile ei, era locuit de cle
ment românesc, care dăduse această înfăţişare chiar to- ·

• • • • 

pon1m1e1.
Studierea amănunţită a toponimiei Dobrogei impune 

următoarele concluziuni :· 
«Găsim în cele 738 hărti ale vechei Dobrogi, 3.776 ) 

topice : 367 sunt nu·me de sate, alte 3.409 sunt nume de 
văi, coline, ridicături, râpi, lacuri, râuri, bălţi, cruci şi fân-
tâni izolate, ruine, cariere, etc. 

După origina lor, se găsesc: 2.338 nume turco-tatare, 
1.260 româneşti, 145 ruseşti, 28 bulgăreşti şi 6 diverse,

65) Kriegstlieater oder Graenzkarte ( 1788), şi Neueste karte vo,,i cler
lllolclau etc •.. von Bat1er et Schmidt. 

66) O. ·Densusiant1, U1·11ie vechi de limbă în toponim,ia i"Omânească,
în t\.nunrul se.111inarului de limJ)a română, Buct1reşt1, 1894, pg. 4. 

67) Adalbert Muller, Die untere donau Regensburg 1841, pg. 272-
274. 

68) Taibout de !\fa1·igny, Hyă1"og1"ap1iie de la Mer-Noire, Trieste,
1856, pg. 40; Bull. de l'Institut p. l'Europe sud-01". (1914) pg·. 130 . 
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dintre care 4 de ongmă grecească şi una de origină un
gurească, printr'un canal slavo român (Varoş, lângă Hâr
şova). Ca procent: 61.89¾ turco-tătare, 33.340/o româ

neşti, 3.84% ruseşti (mai eu seamă în deltă), O. 71¼ bul
găreşti şi 0.22 diverse., 69)

Uneori, anumite neînţelegeri de hotare dintre Ruşi şi 
Turci au contribuit la. anumite mişcări de populaţiune ro
mânească de pe malul Dunării, cum s'a întâmplat cu a
ceia din „Cotul Bugeacului'', regiune coprinsă între ma
rile lacuri şi gurile Dună�ij, despre care chestiune ne-am 
ocupat intr'un studiu anterior. 70)

Sfârşitul veacului al X.VIII şi începutul celui următor 
cu întreaga serie de răzb0aie, care s'au purtat pe pămân
tul acestei provincii într��-Ruşi şi Turci, au transformat-o 
într'un adevărat pustiu, care de sigur că a avut dezas
troase influenţe 'şi pentru populaţiunea românească de aici. 
O mare hartă ruse�scă, întocmită la începutul veacului al 
XIX pentru necesităţi operative, ne arată amănunţit, saţ 
cu sat, situaţiunea Dobrogei din punctul de vedere al den
sităţii populaţiunii. După această hartă populaţiunea Do
brogei nu se ridica atunci nici la patruzeci de mii de lo
cuitori. Pe lângă satele existente, harta aceasta ne arată 
de asemenea şi pe cele devastate, ceia ce-i măreşte in
teresul, putându-ne face astfel o ideie mai clară despre 
vremurile tulburi ce-au trecut asupra provinciei noastre. 
Astfel pe atund abia mai erau 5 locuitori pe kmp. ceia 
ce o şi făcea să samene a ·pustiu. Asupra acestei situa
ţiuni ne vorbesc şi călătorii cari au străbătut Dobrogea 
atunci cu prilejul diferitelor războaie. 71) 

69) C. Brătescu, Contributions ir, la question de la Dobrogea în La
Dobrogea roumaine, -Bucarest, 1919, pg. 87. 

70) Al. P; Arbore, Cotul Bugeacir,lui în Analele Dobrogei, 1921,
. pg. 351-354. 

71) Aperi;u critique. des passages du Danube pendant les guerres
turco-ruses depuis 1828 et des operations respectives qui s'en suivi

J rent, par un officie1· superieur turc, Constantinople, 1896, pg. 13: «Pour• 
l\ tant, cette fai;on d'agir n'etait paş exempt d'inconvenienU, non plus, 

car le pa)S qu'on avait a traverirnr „La Dobroudja" n'ctant r1u'un de
sert comme on n'en rencontre nulle part en Europe. La population 
etait tres peu nombreuse a 5 habitants par l{ m. carre". 

E. Ritter, Briefe uber Zustande unei Begebenheiten in cler Turkei
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O mai precisă descriere a malului dunărean, locuit 
aproape numai de Români, o avem dela ie111omonahul rus 
Parfhenie care, în 

........... 
călătoriile lui, făcute în jumătatea pri

mă a veacului al IX J pria aceste părţi, ne vorbeşte şi
despre Românii dobrogeni. Trecând dela Galaţi la Măcin 
Partenie a văzut biserica Ror:nânilor »afară din oraş, si11-

gură în pustie, ruinată şi săracă. Biserica stă afară din 
oraş ca un ambar, fă�ută din scânduri, mânjită cu glod, 
acoperită cu olane şi cu o lature deschisă, nu are nici 
cruce pe ea, nici clopote .... " I s'a spus că creştinul care 
a vroit s'o acopere a fost spânzurat, iar biserica din Ba
badag ars�, neîmpotrivindu-se nimeni Ia aceasta, de oarece -
episcopul e grec şi „nu se amestecă în lucrurile noastre 
şi nu ne apără.". Ţăranii creştini despre cari e vorba „nu

miţi Români, au portul bulgăresc*) şi vorba valahă" . 
• 

• 

aus den Ia1ire•ti 1835 bis 1839, Berlin, 1841, pg. 162: <<Dieses ganze, 
wol1l 200 cr11adrat meilen grosse Land 1.,viscben dem Meere und einem 
schif'fbaren Strome ist eine so trostlose Einode vvie man sich nl1r vor
stellen kann uncl ich glauhe nicht, dass es 20.000 Ein,vohner zahlt. 
So ,veit das At1ge trăgt, siehst d11 nirgends einen Baum oder strauch ; 
<lie starlr ge,volbten II ugelrucken .c:,ind mit einem hohen von der Sonne 
gelb ver brannten Grase l1ede kt, welches �ich unter llem vVinde wellein
t·ormig s�haukelt, und ganze stunden Jang reitest du iiber diese ein .... 
l'ormigen Wuste, bevor du ein elencles Dorf ohne Baume oder Garten 
in irgend ein.em wasserlosen Tl1al entclecl{st. Es ist als oh dies bele
bende Element. in dem lockern Boden versankte, denn in den Thăler 
siel1t man keine Spur von den trocknen Bett eines Bach's; n,1r .at1. 
Brt1nnen wircl an langen Bastseil.en clas vVasser aus de111 G1·t1nde de1· 
Ertle gezogen>). Populaţiunea se compunea dintr'un n1ozaic de <<Tă
tari, vVlacbi, Moldo,,eni, Bt1lgari şi puţine rămăşiţe ele T11rci (11g. 
163). Pentru IIârşova ni se dă nt1mă1·11I caselor, care era de 3'.). 

Moltke, Ga11ipag1ies cles Russes cla1is la Tu1--quie el' Eit'l"Ope e11, 1&28 
et 1829 (De111mler ed. Pa1·is 1854) pg; 36: <<C'est un vPritable desert 
Clt1'on s'ctonne de J·encontrer at1 n1ilieu tle !'Euro.Pe· En co111ptant la ..f.. 
l)opulation des villes, il n'y a guerre plus de 300 habitants par mille
carre>). Dintre oraşe l\1ăcinul a.vea 1000-1500 locuitori (pg. 75), Hârşova
4000 (pg. 76), iar Constanţa nu111a i 40 de case locuite,. ct1 toate că o-
<.linioară avea aproape 2000 suflete (p{r. 79).
. C. Allarcl, La Bulgarie O'J"'ie1itale, l)g. 163: <<L'abandon de ces t�er·-

'-t1les terres, crt1e not1.:, avons �isitees s'explique ainsi: depuis l'invasion 
<le 1829 une grancle partie ele la B11lgarie orientale, la region des pla
te�ux surtout (,ta it it peu preR deserte. lTn assez grand nonilire de fa
m1lles chrctiennes et mt1suln1anes etaient revenues clepuis peu dans lj 
DoJJroudscha. c1uand en 1854 la derniere invasion russe, et apres elle 
Ies bacl1i--bot1zoucks. dPsolercnt de not1veat1 le pays>). 

. :r.) De.' fapt e un port inflt1�n!at ele cel turcesc, . 

• 

• 
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lntrebând de· drumurile care duc la Sf. Munte, ţăranii i-au 
spus că· din cele două drumuri, care duc într'acolo, cel 
dintâi duce prin munţi şi sate turceşti - ,,iar al doilea 
drum pe malul D.unării în sus până la -Rusciuk, cu locui
tori de- ai noştri, Români. Iar dela Rusciuk, umblaţi prin 
Bulgari, iarăşi cu graiul vostru, aproape până la Sf. Munte''. 
Ţăranii erau foarte primitori. Tot drumul dela Măcin la 
Rusciuk a fost găzduit la dânşii ca Ia rude. Pe tot acel 
drum, n'a văzut decât trei biserici, aşa de sărace c cum 
nici nu se pot descrie, ·neavând înăuntru icoane zugră
vite, ci numai de hârtie, iar de -iconostas «nici vorbă nu 
�poate fi)). Preoţii sunt câte unul, doi ia fiecare sat . 

Intrebându-i despre această stare nenorocită i s'a 
. · spus : <<Din vechime ţara noastră stă in hotar şi deseori 

războaiele se fac pe aici, din zece, mult doisprezece ani.· 
Abia ne mai îndreptăm, creştem vite şi cultivăm grădinile 
şi iarăşi se face războiu. Şi atunci, cine poate, fuge in Va
lachia, iar pe cari îi prind Turcii, îi duc cu dân�ii în ţara 
lor, turmele ni le mănâncă, caselor Ie dau foc şi grădi
nile ni le pustiesc. După ce trece războiul, cari mai ră
mânem vii, iarăşi ne întoarcem pe la vetrele noastre şi 
ne facem pe ruine bordee şi iar 11e apucăm de gospodă-
rie. Gândeşte acum, când ne mai putem îndrepta ? Se mai 
întâmplă încă ş·i altă nevoie. După fiecare războiu începe 
ciuma, care începe a ne sece1·a ; atunci iar lăsăm toate 
şi fugim care încotro po_ate şi ne ascundem prin munţi şi 
păduri şi ne temem de alţii, frate de frate _şi fugim unii 
Je alţii. Cu această mânie ne mai încearcă D-zeu adesea. 

· · Incă şi Turcii pe aici surit tare răi şi sălbatici, mereu ne
asupresc şi ne ruinează : bi•sericile ni le ard, la care gă
sesc argint îl fuiiă, icoanele le nimicesc şi Ia nimeni nu
ne putem jălui ... " Şi cel care s� tângueşte astfel, ter
mină aceasta :cu speranţa că va veni ajutorul ,,Rusiei 4' (?!)72)

• 

Acest element românesc despre care am amintit până 
acum, cu un car.acter rural- agricol, a cresct1t şi prin a
daosul unui necontenit contingent de păstori�_ca.ri a11 stră
bătut cu turmele regiunea dObrogeană . 

-

72) Din călătoriile ieromonahului 'J"US _Pcu"tenie prin Moldova în jum.
întâia a veac XIX (trad. din ruseşte) de Arhi1n. V. Puiu (Vălenii de 

. Munte, 1910, pg. 39, 40, 42). 
• 

• 

•

• 
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Situaţiunea geografică a -Dobrogei precum şi consti
tuţiunea variată a solului ei o fac ca ea s'ă aibă o floră 
specială care, în caracterele preponderatoare, e identică cit 
aceia a regiunii sarmatice numită şi a stepelor. Alătu·ri de 
flora asemănătoare celei sarmatice, se găsesc o mulţime 
de plante-peste 150 de specii- care o apropie şi de cea 
me·diteranee. In aceste condiţiuni ea ·se prezintă c� regi
unea unde se ating marginile finale ale ambelor flore şi 

· punctul cel mai îndepărtat �ord· ostic până la care se ri-
dică flora mediteranee. 73)

• 

Variaţiunea aşa de izbitoare· a solului dobrogean -
fiind în vecinătatea mării, având munţi stâncoşi, dune de 
nisip, dealuri aride şi stepe întinse, păduri şi tufişu1·i, lacuri, 
mlaştini, lagune, gârle, etc., - determină flora ei aşa de 
bogată, fiind astfel unul · din cele mai interesante· terito�ii 

· botanice de tranziţiune. 74) Aceste condiţiuni speciale geo-
.. 

grafice şi botanice au· făcut · ca O· viaţă păstorească in-
tensă să se poată desvolta, determinată· mai cu· seamă 
de condiţiunile climaterice şi vegetale pe care le prezintă 

· Dobrogea. In acea;:5tă privinţă ea se a·seamănă într'un mod
izbitor cu pusta Ungariei, cu vastele stepe ale. Rusiei şi
cu şesurile Dunării inferioare, mai ales cu Bărăganul. · · 

• 

• 

Câmpia goală şi întinsă a Dobrogei, pe lângă asemă
nările topografice de şesuri întinse, cu· uşoare ondulaţiuni 
ici c9lea, cu ţinuturi pustii sau prielnice pentr.u cultură, . 
cu mlaştini şi bălţi, oferă, ca şi câmpiile mai sus pome
nite, aceiaşi vegetaţiune caracteristică prin aspectul său 
ierbos, rigid şi uscat. Suprafaţa plană, foarte ·întinsă, con
diţiunile climatului continental, care determină starea se
cetoasă, vânturile continue fac ca perioada de vegetatiune, 

• • 

necesară pentru săvârşirea actelor interne de nutriţiune, 
să devie mai scurtă şi insuficientă pentru cerinţele · arbo
rilor fructiferi. St.area secetoasă face ca aceste. ierburi, ce 
cresc iute şi abundent primăvara, să se usuce la înce-

• 
• 

• 

• 

73) Dr. O. Brandza, Flora Dobrogei ( ed. Ae. rom.) Bucureşti, 1898,
pg. XI .. 

• 7 4) Dr. O. Brandza, Vegetaţi1ii1iea Dob1"o[Jei ( ... \.n. Ac. române seria
II to 111. IV ( 1882) })g. 40, 409, 419, 427, 429, 431-432. I: Si111ionescu,
Dobrogea în An. Dob'l--ogei (1920) pg. 351 . 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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putui verei când pământul devine uscat iar atmosfera se 
umple de vârtejuri de praf, care · dau un aspect aşa de 
trist şi de curios ţinuturilor continentale dobrogene. Cic:ul 
de desvoltare anuală a plantelor unor asemenea regiuni 
trebuie să aibă o scurtă durată, adaptată acestui climat. 
Aşa se Pxplică şi primăvara timpurie şi desvoltarea grab
nică a ierburilor ce· durează puţină vreme şi apoi se u
sucă. 75) Pe lângă aceasta, .influenţa mării face ca iarna 
să fie mai dulce. Asemenea condiţiuni, pe lângă care se 
mai adaugă şi raritatea localităţilor locuite, după cum am 

/ văzut din exp.unerea etnografică anterioară a acestei pro
vincii, au favorizat o. intensivă desvoltare a vieţii păsto
reşti. Am văzut în altă parte că chiar unele din aşeză -
rile Bulgarilor se datoresc unor contingente păstoreşti din 
Cotel.76) Dintre toţi însă cei mai numeroşi păstori au fost 

li 
Românii. Veşti prea vechi asupra lor în aceste părţi, nu , 
avem. Lâna de Dobrogea însă era renumită, căci Braşo
venii o întrebuinţau probabil la facerea postavurilor cu care 
făc�au un întins comerţ. 77)

,=Pentru ocrotirea ogoarelor săseşti de stricăciunile oi
lor şi de focurHe. provocate de pe urma sălaşurilor păs
toreşti, s'au luat severe măsuri împotriva păstorilor, de 
către diferiţi stăpânitorî ai Ardealului. Ne mai având unde 

f să-şi păşuneze oile, ciobanii bârsani au fost nevoiţi să şi 

I 
caute în altă parte iarba necesară, creindu se astfel miş
cările turmelor cu păstori dincoace în ,,Ţară". După 1670 
ei capătă privilegii dela Domnii munteni, prin care li se 
îngăduia şederea dela Sîmpetrti la Sf. Gheorghe, scutiţi 
de orice vamă şi plătind câte ceva numai Ia bâlciuri, iar 
„dacă iese din munţii pentru care au prinsoare, spre a se 
scoborî la baltă, ei răspund adetiul celui cu n_:1oşia şi plă
tesc şi oieritul de zece bani vechi de oaie ; ca despăgu
bire pentru stricarea pădurilor de sălcii, se dă la plecare 

75) D. Grecescu, Conspectul fiorei Romaniei, Buc. 1898, pg. 754..,...
�a 

Asupra climei DoLrogei să se vadă! St. llepites, Clima Ţă1·m1i
Z,ui romwn,esc al Mărei-Negre în An. Dobrogei (1920) pg. 510-528. 

76) AI.. P. Arbore, Aşezările Bulgarilor în Dobrogea în Arhiva Do
brogei (1916) pg. 37-38. 

77) . Iorga, B1;aşovul şi Românii (Studii şi Documente), X, pg- 49.
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un miel de turmă şi doi bani de .cal". Astfel au -trecut şi 
în Moldova, ,, înaintând până la Prut şi Nistru, şi chiar 
· dincolo de acest din urmă râu", iar alături de Bârsani
găsim şi pe Făgărăşeni. Inaintarea· treptată în şesul mun
tean i-a aduq la Dunăre., pe care au trecut-o apoi ajun
gând astfel până în Dobrogea. 78) Alături de păstorii Ar
deleni au venit · în aceste părţi, mai târziu. ş_i păstori din
munţii noştri, unde proprietatea mare intimându-se me
reu, li s'au strâmtorat locurile de păşune, iar ei s'au gă
sit ne-voiţi să-şi caute păşunatul îll cŢara turcească�.

Amintirea pribegiei lor prin · aceste părţi se Păstrează
încă la ţăranji cari · odinioară se ocupau cu păstoritul.

Iată ce povesteşte un ţăran din Sălişte, comitatul 
Sibiiu: ' - , 

« Aicea a fos întâi tot cu marhă, cu yite şi iei în vre
murile de demult nu trecea nid în Rumîniia, nici în Do
brogea, ci să ţinea mai mult în ţara ungurească cu oile; 
dup'aceia o'nceput a trece în Ruminiia, ş'apăi a trecut şi 
Dunărea în Dobrogea, ş' ap�i acolo a trăit mulţi ani ; 
venia vara la munte şi toamna să ducea iar prin Dobro
gea prin ţara rumânească, era Jocu mai văratic. O'nceput 
apăi oamenii de rămânea şi pi-acolo, apoi mult o rămas 
pi-acolo cu yitele, că s'o strîmtat locu de n'o mai putut 
umbla cu iele pe drumuri şi ăştia-mai .tinerime-s'.o a
pucat de negoţ şi de meşteeug ş'aşa o apţ1cat mai bine 
Săliştea". 79) · . . ·

De· asemenea un ţăran din Gorj povestia : ,, Plecam 
\ c'u oile toamna dir.n munte, ne ducam până la Marea-Nfa

gră, doboram pe plaiu Novacilor, o Juam pe Dealu Muie-
. riI şi _Ieşam toamna la Craiova ; acolo luam drumu 'n jos, 

\ 
\o

trecam Oltu la vale 'n jos şi mergfam pe malu Dunării ; 
trecam Dunărea pe la Olteniţa în ţara turcască ; cit îi Do
brogea şi - cât îi Bulgaria pe-acolo umblam. Dacâ trecam )\Dunărea, nu ne 'ntreba niminea de unde vii şi un te duci ; 

. . 

78) N. Iorga, Istoria Hom{l,nilor din Ardeal şi TJngaria,, voi. I, Bu
curesti, 1915, pg·. 288-289. 

79) I. A. C:and_rea, Ov. Densusia.nu, Th. D. Sper&ntia, G.raiiil nos:-
tru, Buc. voi. II, pg. 105. 
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f ·1a Turci plătiam o sfănţuică pîntru o oare. Iera dr-ai no,ti
dre. ştiia turceşte şi aşa ne 'nţălegeam. Mergam cîtie şasă 
·săptămâni, ş'aco]o şădiam până pe ]a Sfintu-Ghiorghie." 80) 

"Am fos până •n· ţara turcască în Dobroga, cu oile,
estă pestă patru-zăci de ani. Am fos păn la Marea. lera 
lume mai puţină pe-acolo şi d'aia ne ducam; nu da ză
pada ca pe. ica, putinică, az o da, mine o lua. Acu s'a 
'nmulţit lumea şi Turcii nu ne mai lasă. Plecam toamna
di la munte, de-aici d'acasă; mai rera Ungureni de dincolo 
şi mergam cu oile, acolo, cu toţii ; mergam cite trei-patru 
cropoară (turme de câte o mie de oi), de oi la un loc ;
inergam cam până 'n dreptu Bucureştilor şî pe urmă tre
cam Dunărea pi la schile ; puneam oile 'n pod şi trecam
dincolo şi umblam pe câmp pe-acolo în ţara turcască. Pă
şunam de toamna până primăvara. " 81) (Cerr.ădiia - Ion
_Dungan de 7 5 ani.) 

, După cât se vede din cele povestite de aceşti ţărani
-foşti păstori odinioară - Dobrogea le era un ţinut bine
cunoscut. Iernile dulci îi dispensau de a aduna fâneţe, ·

.. ( purtându-şi oile pe lângă bălţile Dunării, dar mai cu sea
mă pe la gurile ei, în deltă şi în insula Dranow, coprinsă 
între braţul· Sf. Gheorghe şi lacul Razim. Până târziu, 
când delta Dunării a început să fle in unele părţi străbă
tută de canale pentru a premeni apa marilor lacuri -
ajutându-se astfel desvoltarea pescăriilor-, până atunci
încă toate oile Dobrogei, mijlocii şi sudice, precum şi o 
bună parte din ciobanii Bărăganului se scurgeau dela Sf. 
Dumitru în spre bălţile pe care le străbRte mai cu seamă 
braţul Sf. Gheorghe. 

Grindul Crasnicolului şi altele erau odinioară refu
giul acestor ciobani, atunci când iarba lipsia în alt@ părţi, 
sau când apele veniau mari.· 

Transhumanţa aceasta se tăcea regulat în fiecare an. 
Ca pretutindeni şi aici . drumul de mişcare al oierilor se 
coprindea între munţii ce pot fi locuiţi o parte a anului 
-adică când nu sunt acoperiţi cu zăpezi mari, ci au pe dânşii 

80) Ibidem, vol. I, pg. 15.
81) Ibidem, vol. I, pg. 23. A se vedea încii Ov. Densusianu, Pas

toritul la popoarele romanice, în Vieata Nouă, VIII (Decembrie 1912). 
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păşune de vară, - şi câmpii cu caracter semi stepic, care 
se usucă în timpul verei de căldura soarelui. Mi�cările 
acestea, determinate de caracterul climei, de constituţiun�� 
şi . relief ul solului şi al · vegetaţiunii, se fac numai lntE.e 
câmpii cu o . producţiune m�i neroditoare şi . m1ti sJracă 
în apă. decât regiunile vecine şi regiuni .cu. plat.ouri ,în;,t.lte 
ce ating înălţimi �are nu permit s� mai crească copaci82J. 

Acesta a fost şi cazul Dobrogei, care nu. este decât 
o continuare a câmpiei mQntene cu Bărăg_!lnul, cu a,. ca�
rui înfăţişare se şi aseamănă şi în care se adăpostial)
numeroase turme, căci nu era cultivat şi locuit pâml.i ln \veacul al XIX, de oarece negoţul de cereale era ca: şi 
neexistent până după pacea dela Adrianopol (1829). Ase
menea regiuni acoperite cu iarbă nu puteau fi bune decât
pentru o viaţă păstorE.ască. Descrierea Dobrogţi_ făcută
de Boscovici ne· o infăţişeaza. ca o câmpie necultivată.
unde de-abia ici colo se vedea câte un petec de _pământ
semănat.83) O bună şi frumoasă descriere' a ,pustiulQ:i'.ă9:.

brogean, cu stepele im1mse, cu erburile ce se usucă. in
bătaia vânturilor şi -cu focurile care lu.au naştere din'vreme
în vreme pentru a preface întreaga câmpie într'un deşert
plin de cenuşă şi ruine, ne-o dă doct?rui- C. Allard.84}

82) Em. Martonne : La vie pastorale et la transhimia,nce dans les
Karpathes meridionales în Zu Friedrich Ratzels Gedăcht.niss. L�ipzig, 
1904, pg. 238. · 

83) Boscovich, l c. pg. 149: «Pendant tout le chemin de celte
journee nous ne trouvâmes pas mi seul arbre, ni la moind1·e source ; 
cepandant la campagne etait riante, et l'herbe haute, forte et melee 
de fleurs; eae etait si inculte qu'a peine trc>uvirnres nous un petit es
pace de terre fabouree, nous ne vîmes point non plus de tertres arti.
ricielles». 

84) Dr. C. Allard, La Bulgarie Orientale, Paris, 1864, pg. 29-31: «Din
Martie în Noembrie turmele indig·enilor trăesc pe aceste platouri i can
titatea relativ minimă de nutreţ, necesară animalelor în timpul celor 
patru luni de iarnă, se strânge la sfârşitul lui Iunie; locuitf'·rii nu co
sesc decât ceia ce au nevoie pentru hrănitul animalelor; restul fânuhJl 
se usucă P!l loc şi către începutul lui August încep să Jzbucniască foGuri 
grozave, care nu se sting decât câlid nu mai· au ce arde,· 

O lună după sosirea noa�tră în Dobrogea, într'o seară pe când 
poposeam le Kara-Keui, un mic sat tătăresc în interior, tot, orizontul 
spre răsărit se lumină şi un fum gros şi negru se r.iclică de lângă ma
lurile aprinse ale laculvi Kara-Sou. Nimic nu poate să reprezinte- ace
ste focuri, pe care trăznetnl, o scânteie de ciubuc, un foc de bivuac le 

6.
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· O - proprietate individuală, în ceiace priveşte pămân-
1 tul de cultură, aproape nu exista şi o supraveghere se
I rioasă hu se făcea nici chiar asupra prcprietăţii stat�lui,

fiecare putând să, cultive orice . pământ voia şi să- t ia
roadele14). Aşa fiind, neapărat că păstoritul trebuia să fie

aprind într'o zi ş1 c�re dăinu.e�c luni, întinzându-se ·pe: 'mai mult de
. patruzeci �e leghe pătrate. Am văzut de asemeni focul aprins la înce
putul !unei August pe malurile Duµării, ajungând, o lună după: aceia,
·pe c·oastele Constanţei, arzând tot în· drumul lui, lntendenţa franceză
pierdu de asemenea într'o zi, trei sute de clăi de fân, preparat ÎQ. stepe.
Aspectlll ţării, se schimbă cu desăvârşire după incendiu ; focul desco
pere atunci pietrele t umulare, ruinele dela suprafata pământului, sche
lete!e. animalelor cu care e acoperit pământul în unele locuri şi des
chide mii de .drumuri .fantastice, după cum vântul a î,mpins flăcării�
în, cutare direcţiune. Vegetaţiunea însă nu începe să se redeştepte ş1 

; covorul, care acopere pământul, trece prin toate nuanţele, dela negrul
c�_l mai închis până la verdele cel mai ging�ş. Se vede adesea în mij
locul stepelor, urmele paşilor şi drumuri încrucişându-se în toate sen
zurile. Fie()are, după voia lui, îşi croieşte drumul său ; în aceasta con
stă greutatea, în toate clipele,• pentru călătorul care, prea încrezător în
adur.er'ea aminte ·a primei călătorii, crede că poate să se dispenseze de

· orientator într'o direcţiune pe care a mai făcut-o. · · 
. Mlllti dintre noi s'au rătăcit astfel între Rassova şi · Constanţa.

c( Relaţiile· între micile centre de populaţiune sunt aproape nule; astfel,
-s, drtţmuri adevărate; care· să străbată ţara. nu sunt d'e loc. E greu .de a

descrie majestatea acestor câmpii pustii, a căror tumuli şi foarte rare
s;tte nu vin să. întrerupă monotonia grandioasă decât din distanţe în 
distanţe. Singuri scaii, de o mărime · gigantică şi tulpinele înalte ale ·
marii angeUca se ridică primăvara ca copăceii deasupra ierburilor. 

Călăt�rul căi.are este a_desea deşteptat din visarea pE! care o tre
zeşte spectacolul deşertului, prin .întâlnirea acestor plante, a căror vâr
furi spinoase sau ombele îi biciuesc pe neaşteptate faţa. Pretutindeni
unde omul a trecut l_ă_sând ruine în urma lui pe pământul Dobrogei,
iarba acopere îndată ultimele rămăşiţe de locuinţe, care de-abia trec
de nivelul pământului şi care ar rămânea de cele mai multe ori ne
observate, dacă maril_e tufe ale înaltei· angelica n'ar apărea, ca santi -
nele· ale mcirţii, să le descopere existe,nţa. Mirostil greu şi pătrunzator

' al acestor plante parcă a<laogă câte ceva mai trist încă la amintirile
pe care ele le deşteaptă. Fără petele negre, pe care le formează, din 
luna lui Iulie, pe pământ tulpinele lor uscate, s'ar putea. crede, tra-

i 
versând această imensă păşune, 0ă omul n'a lăsat aici mai mult urme 
decat turmele care o strtlbat; Dar apropiindu-te de aceste puncte însem
nate, nu întârzii să descoperi temeliile zidurilor, silozurile· (gropile) Î'1

, care se păstrează cer.ealele şi fântânile părăsite, de care trebuie să se
teamă călătorii)). . 

.. . Pentru aceasta se poate vedea încă: Dr. Moritz Busch, Die Turkei
Reisehanclbiich ffilr Riimelien, d'ie 1,intere Donau. .Anatolien Syrien, Palăs-
tina, Rhodus und Cypren. Tri'est, 1870, pg·. 274. '· 

84) C. Allard, Mission ineclicale dans la Tartarie-Dobro1{tscha, Paris,
1857, pg. 7: «La terre n'y appartient a personne, pas m�me au beyhkwww.minac.ro
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Io floare Qdinioară, mai ales că după rlzboaele dela în
ceputul veacului al XIX ·Dobrogea devenise aproape un 
pustiu, nerAwânând din foarte multe sate dec·ât· urmele 
lor, după cum am văzut din cele spuse mai înainte şi după
cele ce arată marea hartă rusească. • · 

• 

Desvoltarea vieţii. păstoreşti nu s'a cercetat nici pen
tru Bărăgan lncă, ca să ne putem da seama de intensa 
viaţă· păstorească ce s'a desv;oltat ln el şi •CU care" Do
bro_g_�� a stat lntr.'o strânsă legătu��. O bună parte din 
satele -BA:răgânu p1, carac er1zate-= printr'o regularitate a- . 
meri cană, spre deosebire d� cele .vechi cu o formă ne
regulata. provin din aşezările stabile ale ciobanilor tre
cuţi la viaţa agrară 85). Legăturile a�estea dintre . Do
brogea şi Bărăgan se văd • �ealmintreli şi din câta va 
nume topice ca Vadul oilor la vărsarea Ialomiţei . pe
unde se făcea trecerea lor în· Dobrog�a - ,. sau Vadul
cailor, lângă Călăraşi. Locuitori satelor Săcele, J�ăliştea, 
Vale, · Tilişca, Galeş, Rdşinari,. Poiana, Rod şi altele
din jud. Sibiu, veniau către sfârşitul toamnei ln Dobro-

• 
• 

• 

• 

( domaines de l'etat); tout le n1onde peut, â son gre, s'y 'etablir et en 

• 

tirer des produits.>> 
<< •••• câmpurile întregei Turcii, pri11 u1�mare şi ale Dobrogei; ne

fiind pând acum proprietăţi ale particularilor, ca într'alte ţări, ci tQate 
numai ale Statului, fiindcă toată întinderea in1pe1·iului otoman e o moşie
·1nare, al cărei proprietar este Sultanul, acolo, dacă un stăpân de vite ,
la Sf. Gheorghe, de fată cu zapciul ghiumurucc1ului (vameşului) îşi nu
mără vitele şi, plătind acestuia pentru ele taxa cuvenită, îşi lua răva
şul că a plătit, apoi el putea c1t vitele lui să umble pe toate câmp,iile,
dealurile şi văile, prin toate tufele şi pădurile, prin toată Dobrogea, o
prindu-se numai acolo t1nde vrea, şez�nd unde vrea, cât îi plăcea; ni
n1eni 11u avea să-l supere cu nimic, că el cu vitele lui e stăpân, având
voia să t1mble pe unde vrea un an de zile, până iar la Sf. Gheorghe,
pentru că şi a plătit birul Sultanului».

N. Bălăşescu, Rom4tiii din Tttrcia în Cti,rţile sateanului rom4n, 1878,
30 ( <lupă Ov. Densusian11, Viaţa ptlstorească în poesia noastrtJ populara,
Bucureşti, 1922, pg. 122). . . 

85) S. Mehedinţi, Die rumătiisc1ie steppe în Zu Ratzels Gedăchtniss
pg. 254. Informaţiuni incidentale �e da11 nun1Arul Ungurenilor şi Bâr
sanilor din câmpia Bărăganului. Astfel în jud. IalQmita erau 366 Un
gureni (Dionisiu Fotino, Istoria generală a Daciei, Bucureşti, 1859, vol. 
iV, pg. 163 La <<Orlaia Vizirt1lui» din jud. Brăila, se adu.nau Bârsanii 
ce cobot'au cu oile din Ardeal, împotriva cărora se luase hotărîrea dB 
a nu li se permite ca numărul oilor să treacă de 70.000. (Fraţii Tunusli, 
Isteria, Ţ4rii Bom4neşti, Bucureşti 1863, pg. 103. .. 

• 

• 

• 

• 
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• 

• • 

• 

•
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gea . pehtru ( a erna acoio, iar. odată. cu' venirea primiîve2

rii se· întorceau din nou 1 către locuinţele lor, rămânând 
I ��ii' dii:itrânşii pen�ru- a. st�ânge'. fâ?ul necesar· iernei ��

itoare .. · Autorul acestor tnformaţmm adaugă că Secelenn, 
S1liştenii şi Poenarii kfil_au de dem_ult.in Dobt:QEea8?). Ma-
joritatea s'au aşezat îri plasa I Harşova, Megidia I şi· Con
stanţa,· şi' mai · puţin în- spre Mangalia unde, după o măr
titrie autentică, «li-se·· îmbolnăvesc oile de carcian în tim
pul verii.' Cu toate acestea, aici fânul fiind · abundent, 
revin iarna din celelalte arondismente �u, oile ·lor:» 87) 'In 
jucleţ-ul Tulcea numărul lor este mult mai neînsemnat, iar 
c·e_i' c-ări. s'au a�ezat ·aci locuesc · mai mult prin preajma 
Babadagului. Tot mocanilor se datoreşte înfiinţarea' m'â-

/ b.ăstirii Cocoş· din jud. Tulcea, al cărei. ctitor e un· oare-
care Visarion. · · • . 
· · · ta 1850 se socoteau mai mult de un milion de oi, 

( care cutreerău Dobrogea întreagi'i, ţinutul I Siilistrei ·şi al. 
Vttrn'ei8�). Aceşti oeri trebuiau să plătească următoarele 

• ,,.! ' 

86) [. Ionescu, Voyage agricole dans la-plaine de Dob·roudja pg. 1'16.
. . 87); M-ocanii din Dobrogea î_n Gazeta Transilvaniei (l881) No. din
11 si 12 Iulie: · · 

. · ' 
. 88) .Skyz�e von Bulg�ri�n. ,Nach. den Beri�hten âe IC T( Consular

.Agenten ,zur Rustschuk u'nd Sofia, in Mit-teilungen aus ds111 Gehiete 

.d�r Şţatîstik, herausgegeben von der Dir,ektion der, administrativen �'ta
,tishk :in K. K. Handels-Ministerium, Wien, III, Iahrgang, 4 He!t, 1854 
�.� . ' 

. · .. . Ţuţuienii sau Mărginenii se _nu.mese locuitorii dela'Sălişte, Ră
şinari, Poiai;t,, efo. tot foşti mari economi de oi, cari ct.itreerau mun
ţii şi câmpiile prin România, Basarabia, până spre Caucas .... lu lurţa 
April 1911 îmi spune;:u.i nişte Ţuţuieni dela Rodu că oam,enii lor ar 
,avea în 

1Crimeia la .200.000 oi,-alţii au ajuns în _munţii Cauc�s. 
( Mocanii şi Ţtiţuienii, în Gazeta· '1.ransilvaniei, 1911, 22 Iulie) . 
. . . foarte mulţi Brăneni aveau pe timpurile cele vechi târle mari 

d.e_ oi, câte 5000-10000, ave.au herghelii de câte 50-300 de cai şi sute
de vaci. Oile le ierna·u în România, pe Bărăgan, în băltile D1.mărei şi
în Dobrogea. Primăvara le aduceau în munţii. Bucegilor.
.. (De-ale lui Moş -Barbă-Albă, .în Gazeta Transilvaniei, 1909, IanuaT 
14 · după Ov. Densusianu, Viaţa păstorească, pg. 119). 

Cine nu ,cunoaşte pe aşa numitii Mocani dela Săcele? Cei dintâi 
economi de, vite cµ:ri cu.treerau · odată cu· târlele lor nemărginite Ro
.mânia şi Bulgaria până în Balcani, Moldova şi Basarabia, ba chiar până 
la Don. 

Ar: Dens1,1sianu, Caliil fermecat, na·raţiune din viata Sece lenilor 
în Gazeta Transilvaniei, 1884, Mai '20 (după Ov. Densusiânu. l. c. pg·. 120. 

Turmele de oi ale }focanilor din Săcele, Râşnov şi Bran ierJJează 

I 

www.minac.ro



273 

dări: 1) un piastru de oaie, patentă . c.o.nsulului austriac, 
2) taxa pentru._,a putea străbate. ţara, dată mudirului, a
proape un piastru de oaie, 3) .Chiria ,pământuluiide care
aveau nevoe pentru hrana turmelor, care se plătia mu
dirului, subaşei sau satului, - uneori Ia toţi trei, .- sau
antreprenorului care închiriase pământurile · .neo.cup.ate,
4) · beilicul sau · zeciuiala oilor sale.

La 1 830 plăteau numai 4 pare.le de cap de ,oaie şi 
una din cincisprezece8.9).

la baltă şi în Dobrogea, iar de pnml,lvară - vin la munte, unde r.ăm,ân 
ptlnă la Sf. Maria m1are, când se rein,torc iarăşi la c,âtr)P, pentru1iernat. · (I. G. Babeş, Din plaiul Peleşului, Bucureşti, 1893, '59-60 (Ov. Den-
s11sianu, l. c. p. 120). Ocupaţiunea de căpetenie· a Românilor din Breţcu 
este economia de vite. Ca şi Secelenii cutreeră Breţcanii cu turmele 
lo'r Moldova, Muntenia, Dobt·ogea şi până· mai ieri alaltăieri şi B'asarabia;. Nemo, La Breţcu ş� la Slănic, în Gaze.ta Transilvaniei, 1882, fulie 
25 (apud. Ov. Densusianu, l. c. 121), · 

. Iohann Hintz 'Das 1vanqernde Siebenburgen (Eine -statistische stu
die) herausgegeben von cl·Pr Handels und Gewerbekammer in Kr0_nstadt 
( 1876) pg. 6: «Zunăchst auf cler ausser.sten Linie cler von elen Karpa,:
theri gebildeten Landesgrenze,. soweit sie in Osten und Siiden unser 
Ilochlancl Siebenburgen von Rumănien .trennt. lagert eine viehzf1ch
tend� Bevolkerung, die man zu 200.000 Seelen annehmen kann. Sie 
lăuft in 'ziemlich geschlossener Kette, angefangen· von cler· Angrenzung 
an die Bukovina im Nordo:,ten Siebenbiirgens herab und die sudo.stliche 
spitze Siebenbi1rgens l1erum, clann in geracler Linie fort bis beinahe 
an die Donau am· Eisernthor im Sudwesten rles Landes. Diese ro·mii-
njsche Bevolker11ng 'besitzt an 1len · neun bis zehn Grenzpij.ssen 'ihre 
knotenpunkte, ·uncl belebt mit ihren Heerclen unsere· Alpweiden, aus
gehencl von ihnen grossen Siedlungen im Gebirge, die meistens aus 
verstreuten Gehoften bestehen. Fu1· die Winterung fiihren sie die Heer
clen auf elen Zahlreichen Wegen und Stegen in die Ebenen an der unteren 
Donau hernieder.• 

· 89) E. Ritter,· Briefe uber Ziistande ... pg: 1.63: « Viele Tause�de ·
von Schafen und ziegen kommen jahrlich von Siebenbi,'trgen und cler 
militifrgrenze hedber um hier zn weiclen ·: fur, diese ·Erlaubnh,s wird 
4 Pa,ra oder 2112 Pfennig prokopf gezahlt uncl <las fflnfzigste Stuc[(; Vieţi >l 

Pentru păstoritul Românilor în Dobr@gea se pot vedea încă: Em. j,. 

De Martonne op. cit., pg. 237 ; · 
F; Kanitz, La Biilgm·ie clanubienne, pg. 482: «Depuis des annees, 

la Dobroudja est un pays que Ies bergers nomades visitent periodique
ment. ·II y a encore vingt ans, clrs inocan'Î, ele la Transylvani'e venaient 
des Carpathes par la Valachie pour hiverner dans la Dobroudja leurs 
brebis et leurs betes a cornes, · lls payaient au: pacha de Toultcha, 
comme droit de paturage 4 paras p:ir t/lte de betail, r,t lui donnaient 
la ·cinquantieme partie de !em -troupeau.·>l C. Jireeek, Furstentuin Bul
garien'. pg. 186 ;.C. Jiretiek, Gescliichte der Bulgflren, pg. 12; N. Iorga, 
Geschichte cles rumanischen Volkes, ll, 394; N. Iorga, Qa reprezentăm. noi 
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Unii 'dintre aceşti ciobani se vârau ca servitori pe 
la Turci, iar deseori se lnsurau cu fete de ale Românilor 
dobrogeni stabilindu-se astfel acolo şi devenind "raia". 

Câteodată unii din ei, intraţi slugi pe la bogătaşii 
turci, ajungeau să-şi piardă şi limba90) Unii dintr'ânşii nu 
vorbiau decât turceşte, făcându· se a nu înţelege limba 
română, fiindcă Turcii nu-i priveau nici pe ei nici pe Bul
gari cu ochi buni91) •. 

De pe urma vieţii păs_toreşti au rămas şi termeni în 
toponimic ca: câşla, mandra, Coiumpunar (fântâna ber
becului), Groapa ciobanului, etc92). 

Prin 1867 işi aveau aceşti ciobani târlele lor pe 

în Dobrogea, pg. ·19-20; Ami Bone, RtfoueiZ d'itineraires dans la Turquie 
d'Europe, Vienne,- 1854, voi. I, pg. 136: «II y a nssez des hergers». 
Cuvântul mocan, care se dă unora dintre ciobanii ardeleni este de ori-

li gină maghiară: «Pas \iVort mocan ist magy. Ursprungs und hedeutet
«baueriscb» «tolpelhafh. «-G. \iVeigand in Vierter Iahresbericht (1897) 
pg. 286. . _ 

90) G. Popa-Lisseanu, Incercare de 1nonografie asupra cettlţii Drds
torul-Silistra, Bucureşti (1913), pg. 55, nota 2. 

91) C. Allard, Missiot+ medicale, p�. 64.
92) Pentru c4şla vezi: Fr. Miklosich, Die t·urkische Elemente fo ăen

Sudost uml osteuropaische Sprachen, I, pg. 97 (Keşla, Keşlak=Winter
qu�rtier; l{aserne; Ilerman-Vamhery, Das Turkenvolk _in seinen ethno
logisc�e1� und ethnographische1i Beziehungen, pg. 193: «\iVmterwohnung»; 
H. T1kttn, Rumanisches-deutsches Worterb-uch. I, 305; N. Iorga, Gesch.
d. rum. Volkes, II. 180.

Pentru mandra: Fr. Miklosicb, Die tu1·kische Elemente, II, pg. 20: 
«mandra=Hurde, bulg. mandra=Scbafstall, serb. mandra=Sennerei; C. 
Jirel:!ek, Das Furst. Bulgarien, pg. 188: c,Gross ist die Mannigfaltigkeit 
der Ausdrucke fiir die Hirtenhiitte: Koliba, Koşare. dann die von Şar 
bis in die Dobrudja bekannte mandra .. Den oherhirten oder Kăser
macher heisst man mandraăjija (auch. rom. mandrajiu). Das \iVinter
quartier der Heerde wird in der negel mit einem t·1rkisch Ausclruck 
kyşla genannt.» Termenul există şi la Aromâni. N. Iorga, Gesch d. riim 
Volkes, I, 117: « Die lhessalischen \iVlachen scliickten ebenso ihre Her
den wăhrend des Sommers in die bulgarischen Berge und bis heute ha
ben die am Hirtenleben festhaltenden Makedowlachen einen \iVinler 
und einen Sommer-aufenthalt, im Flachlande die gemietete Mandrn, 
·und die in den Tălern d('s hohen Gebirgs kamme1;:, die bis ihnen die
«rum.ănischen Berge» munfile armîneşti heissen : hieher kommen sie.
mit dem !\ionate Mai, wenn die Felder sonhverbrannt «herţ» zu wer
den beginnen»

O localitate Kara-Mandra se află şi în Bulgaria. (G. Weigand,
Alte Ortsnamen r·umanischen Ursprungs im Imiern Bitlgatiens, in lahres-
liericht, XIII, pg. :;i3).
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terasele de pe malul Dunării dela Turkoaia şi pe pla
tourile dela nord de Allah·bair.93)

· Dezvoltarea agriculturii, care a adus restrângerea
întinderii pământului, noile aşezări ale Cerchezilor şi Ta-· 
tarilor ce şi-au întins stăpânirea asupra câmpiilor pline . 
de ierburi şi care ameninţau, prin felul de a fi a acestor 
două populaţiuni, siguranţa turmelor, creştere� -dărilor 
pentru păşunat şi noile impozite, necunoscute până acum

pricinuiră o grabnică. decădere a vieţii păstoreşti. Numa� 
în doi ani numărul oilor din districtele Tulcea, Isaccea; ·

. Babadag şi Măcin scăzu dela 50.000 la 10.000. Cu a-·
ceasta decăzură şi o mulţi·me de negustori greci şi bui: ·

ga1·i, cari se ocupau cu comerţul caşului şi al brânzei, �
ducând astfel o scădere simţitoare şi în venitul Statului. 
Decăderea păstoritului a avut ca consecinţă aşezarea a�
cestor _ Ungureni" prin sate alături de .,,,Cqjani" ţărani 
agricultori din judeţele Ialomiţa·, Buzău, Brăila, ·etc: mai . 
, u seamă dealungul Dupării dela Măcin şi •până la Megi
dia şi Cernavodă, paralel cu vechile. aşezări româneşti 
de pe malul drept al Dunării, - apoi dealungul drumul�.i · 
de fier Cernavodă-Constanţa, amestecaţi cu alte naţiµni. 
până aproape de vechiul hotar al Bulgariei şi, tµ_ fine, ii1 
preajma Mangaliei, unde au în stăpânirea lor · cei·· mai 
productiv pământ al Dobrogei, numărându-se prîntre· dân

şii mari proprietari ce posedă, unii, până··· ia câteva� :lll,i·.
de hectare. · · ··. � .. "ţ·· .. ·

După locul lor de origină s'ar �fla grupaţi �am;; ip 
· felul �rmător : Casimcea (Săceleni), Corug�a . . .  (din ţara 

Oltului), Raliman (săceleni, mocani veniţi de �emult . şi 
trăind alături de cojani ( Calfa şi Canat Cg,lfâ (�în:· .\�ara 
Oltului), Ramazanchioi ( din ţara O.tului)�. Hd.gi Omar 
( din ţara Oltului), Doerani ( din ţara Oltulu·1)·; · Făgăraşu� 
'tio1, ( din partea Făgăraşu·Iui), ·Aigâr Ahmet (moca·ni. de

amestecătur�), Aio1·nia1i (mocani• de amestecătură şipµ!..
· 

ţini bănăţeni), Cârfelari (mocani de ame-stecătură)., Ui:urn
bei (mocani de amestecătură), Coium-Punar (cei mai 
mulţi săceleni). Amestecaţi. cu Cojani si Bulgari, ardelenii 

• 

93) IC. F. Peters, Grundli11,ie1i zur Geographie ună Ge0Zogie-de1· Do-
broudscha, pg. 52. . . . , . · . 

• 

• • 

·-
• 

• 

• 

• 
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se găsesc în jud. Constanţa îri • Râmnicu, Mahometcea,
Cuciucchioi, Caceaniac, Siriu Tortoman, Băltăgeşti, Sa
rai, Carlal, Carol I, Caramu,rat (cu Nemţi) Taşpu
nar, etc. 

· Url·uia din · ap_ropiere de Ad1m-Klissi ea.te un s�t
I curat mocănesc. Bănăţeni se întâlnesc în Mulciova, Ara

bagi, şi-'Velichioi. Spre Mare numărul lor se micşorează 
din ce în ce. In mic număr, dispăruţi aproape în massa 
populaţiunii conlocuitoare, se regăsesc presăraţi încă in
h-'o mulţime de sate din Dobrogea ca în Ortachioi, Ba
labancea, Ac-P,unar, (M. Vodă) Enisala, C!'I.Uca, Sari
nasuf până la ambele Dunaveţe, unde am întâlnit arde
leni din Tilişca şi alte sate din mărginimea Ardealului. 1n 
unele sate, aşezându-se în mijlocul unei compacte popu
laţiuni străine şi fiind într'un număr mic, au ajuns· să fie 
desnaţionalizaţi, numai aminlindu_-şi decât doară că pă
rinţii lor erau "austreni" şi deosebindu-se încă prin câte 
un nume de familie ca Moroianu, Trandafir, Oprea, Cioacă, 
ca în sc1lul Frecăţei din jud. Tulcea. Pe lângă locuitorii 
satelor de origină ardeleană., populaţiunea orăşenească a 
negustorilor şi industriaşilor are de asemenea un bun 
numa t· de ardelem94).

fi· Românii băştinaşi dobrogeni, veniţi mare parte din
/I ei cu mult mai înoainte, se aflttu dealungul întregului 

mal dunăre.an, dela guri şi până la Silistra, urmând ca 
numâr imediat după Turci, cari lo:uiau pe marginea Mă
rii, iar intre Turci şi Români se găsiau Tătarii în mij
locul Dobrogei95J. Numărul lor se ridica la cifra de 3:1000 
de suflete,. repartizaţi astfel, după satele şi district( le 
Dobrogei: 

94) Ap. D. Culea, Românii anleleni în Dobrogea în Tribuna din
20 şi 21 Ianuarie 1912. 

95) I. Ionescu, Voyage agricole, pg. 82.
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Tablou si'l'wptic al statisticei locu-îtorilor Valahi, cari 
locuesc în Dobrogea. . 
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I Baba 16 664 694140920 96 364 355 
37 Chiusteng@ 242 Silistra 20 815 8381368·!602 303 368 

e 36 Mangalia 

�

' Chiust. 5 217 226 303 120 '120 95 
,;. 84 Balcic 7146034728678!:J8367118001744

89 Bazargic I I I 
I 388 '3656 

I 
Satele pe care le Ioc.uiau de-alungul. Dunării, se află 

însemnate pe harta- etnografică,· alipită la lucrarea citată 
mai sus. 

Locuite· numai de Români erau următoarele : Rasova,
Cochirleni, Cuciuc-Seimeni, Buiuc-Seimeni, Topalo, Va
i;·oş, Groapa-Ciobanului, Gârl�ci1'1, Dăeni, Ostrov, I eni
sala, Visterul, Oinele, Picineaga Turcoaia. Bedje, Ze

bil, Sabangia, Sarighiol, Agighiol, Nalbant, Neidanchioi, 
Niculiţel, Somova, Parcheş, Rakel, Pisica, Luncaviţ'rr., 
Văcăreni, Garvăn, Jijila *) 

. Amestecaţi cu alte naţionalităţi se ?flf.ţU în următoa
rele: Periclia (jum. Râmâni, jum. Turc,), Turc-Rcîninic
(j1,1m. Români, jum. Turci), Uri,,mbei (d-ouă părţi Turci, 
una Români), Paşa-Câşla • (jum. Români, ju n. Bulgari),. 
Baba (o parte Bulgari, una Români şi una Turci), Kaf
sanlar (jum. R9mâni, jum. Ţurci), Ortachioi (jum. Ro
mâni, jum. Turci), Balabancea (o· parte Români şi trei 
pă1 ţi Tur9i), Teresinik (jum Români jum., Turci), (;alica
(jum. Român\ jum,·Ruşi), Celle (jum. Români, jum Tut..:1), 
Greci (jum. Români, j'1m, Turci) Măcin (două treimi Turci, 
una Români). Taiţa (trPi părţi Ruşi, una Român;), Teliţa
( două părţi Ru�i, una Români), Frecatei (jum 'Români, 
------1 

*) Ortografia numelor s'a păstrat aci ca 'n original. 
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jum. Turci), Tulcea (două părţi Bulgari,· una Români şi 
una Turci), Câşla (jum. Români, jum. Turci), Isaccea ( o 
treime Bulgari, una -Români şi una Turci), Zatoka (jum. 
Bulgari, jum. Români). In Niculiţel se ţinea, în fiecare an 
la 2 Maiu, un bâlciu unde veniau oameni de prin împre
jurimi, când se scotea şi apă dîntr'un puţ, căruia i se a
tribuia şi calită ti terapeutice. 

La 1850, o bună parte din satele, pe care harta ru
sească ni le arata ca pustii, nu se populaseră încă, de 
oarece I. Ionescu le ins�amnă ca neexistente. 

Unele· din ele ca Satu,-Nou,, Crucea, Roşeşti, Fântâ-na 
Nedel·ii, Stâncile, Hăsăneşti, arat� că fuseseră locuite· de 
o �pulaţiune românească.

--...Lista coprinde 65 de sate „care nu mai existau"
şi care erau urml toarele : Prislava, Beş·tepea furcă, Beş
tepea valahă (Mahmudia), Dunavăţ, Tort-Karaboni (c,!m 
pe unde se află astăzi Sărăturile mari lângă· Sarinasuf), 
Sarinasuf, Karaibil, Amof'alki (între Oaraibil şi Calica), 
]Jlicomanti (la coada lacului lângă care se ofll satul Ca
lira de astăzi), Ciardac (lângă mănăstirea Cocoş), Sat-u
Nou (intre Balabancea şi satul Taiţa), Igliţa, Sou·iakli 
(Lt sud de Turcoaia), Cernichioi (lângă Souiakl,), Cr·ucea 
(pe malul Dunării lângă Cernichioi), Fântâna-Nedelii (la 

· nord de Tatar-Pecineaga), Mangina (la apus de Acpunar),
Roşeşti (pe malul Dunării, la· nord de Tatar-Pecineaga),
K-aluduka (la nord de Gârliţa), Rumbeca (la .nord-est
de Az:1dar), Melodiţa (intre Rahman şi Gârliţ�), Ga-idar
(Ja sud de Gârliţa), laracla (întl'e Karapellal şi Saraine),
Kanoski (la i·ăsărit de Hârşova), Cecnirche (la nord de
satul Topalu), Topolog (intre Aziclar şi Pecineaga), Cartat
(la apus de Terzichioi), Dulgher (intre. Karapelal şi Alec
mdcea), Caciamac (intre Ttkeli şi Guizdar), Cadicâşla. (la
răsărit de Hârşova), Rental (intre Satischioi şi Capugi),
Stragea (între T opalu şi Terzichioi), Zaval (la răsărit de
Gârliţa), Cucilbaş (la răsărit de Gârliţa), Erless-ik (intre
Te.keli şi Capugi), Ciauş-chioi (la apusul satului Alifakl),
Cirini (la nord de Capug1), Stâncele (Ia nord de Aleme
cea), Batakli (la sud de Casimcea), Usubei (la nord de
Ceatal-Orman), visteri (între Ghelengic şi Chereşic), Ha-
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săneşti (Ia sud de Topalo),, Calichioi (la nord de Boaz
gic), Taşpunar (la răsărit de Cuciuc-Seimeni), Tortoman
(la est de Buiuc-Seimeni), Mongol (la sud de Cuciuk-Sei
meni),. Berdari {la sud de Mongol), Cilibichioi (la est de 
Berdari), Kusteli (la sud-est dţ Oocuzol). Karatai (la nord
est de Oocuzol), Karasu, Ali-Bey, Caradurat, Aloant,
Ghiaur-Amsal, Turc-Amsal i lvirnes, Peştera, Acargea, 
Dautlaf ( se aflau toate la sud de valea Carasu), Cacea
macul mare, Caceamacul mic (la nord de Cobadin},·Ca
kal (la sud de val@a Carasu)j Drandalar (la apus de A
nadolchioi ), Ueun Amet {la sud de lacurile văii Carasu). 

Am văzut că elementul românesc locuia compact a
proape numai pe malul Dunării. 1n altă parte I. Ionescu ne \ 1spune, că existau 71- de sate locuite numai de Români, 
,, dela Mare la Dunăre şi pemalul ei până.fa STiislra; nu
mărându-se 3.656 familii cu 4603 bărbaţi, 4 7.28. frmei, 
6789 băeţi, 8637 fete, 1800 juni ficiori, 1744 fete mari, 
cu o avere în vite, miere şi oloi ce se poate estima la 15 
milioane 410 mii şi cinci sute lei". Această populaţiune, 
adaugă autorul, este adunată din Basarabia, Moldova, Bu
covina, Banat şi mai ales din Ţara-Românească. Ca stare 
materială se prezentau bine, ileplătind atâtea dări cât răs
pundeau cei - din Ţara-Românească şi nefiind datori cu 
beilicul decât atunci · când se făcea recolta. Din punct de 
vedere cultural sunt înapoiaţi, totuşi doritori de lumină, 
căci însuşi autorul, "în câteva sate a găsit dascăli pe cari 
ei ii ţin pe cheltuiala lor"; Este cutare sat care a um-
blat şi nu s'a lăsat, până n'a furat din Ţara-Românească 
un biet dascăl, pe care-l ţin Românii în sânul lot, mai bine 
de cum n' ar fi în sânul lui Avram". 

Lucru demn de r�marcat este că autorul s'a putut j· 
_......in-ţekigl;L_!__omâneşte cu Turgi _şi_ Tţtarii. Jn biserică, chiar 1 , · 

acolo unde sunt Bulgari, popii cântă şi citesc româneşte. 
ln S,Iistra se cântă româneşte în biserica. grecească, iar 
în şcoală „dascălul, care este bulgar, invaţă pe tineri în 
1-mba românească, ca una ce este înţeleasă de toţi". Ro
mânii aveau şi două mănăstiri: cea dela Amcerca şi cea
dela Cocoş, care dă cârmuirii 7000 lei. pe ao, ce repre
zintă o exploatare agricolă de mai bine de 100.000 de lei.
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Ca proporţie "Românii număraţi înl'r'o seamă cu T.urcii� 
figurează mai mult de jumătate. Alăturea cu· 15 mii şi mai 
bine de tamilii, de toate celelalte neamuri la olaltă, Ro- . 
mânii dimpreună cu Turcii, se socotesc peste 15 · mii şi 
mai bine de familii". 96)

.. · 

Aşa fiind, se vedff foarte bine de ce în manuscriptul· 
găsit de d-l Iorga la bise-rica •din satul Azaclău, din' faţa 
Ga,laţilor şi intitulat "Condică de milostenii, cu ajutorul
Tatălui şi al Fiului şi 'al Sfântului Duh, arnin; 1859, 
16 Augiist" -, printre numele tuturor acelora cari au con
tribuit la· ridicarea bisericei dela :Alibechioi , se găsesc �i 
numele· a foarte mulţi Români ce locuiau în sate dobro-
gene destul de îndepărtate de malul Dunării, ceeace face 
ca să se poată «avea oarecum o idee despre caracterul 
naţional al locuitorilor acestor sa te care, prin singurul fapt 
că elE contribuie la zidire.a unei biserici româneşti arată·, 
sau ca ţăranii, păstori şi pescad, aparţin naţiei, sau ·că 
trăesc ·într'un grup de majoritate românească, a-le cărei 
dispoziţii trebue să· le împărtăşească". !17) ·· G �' după I. Iones"u, cifra de 33. OOO de R•J

niss). 
ln  1864 se găsesc grupaţi · de-alungul Dunării, lo

. cuind în sate care se aseamănă toate între tle, întocmite 
ca şi cele tătăreşti sau bulg�re, având c11mun cu ace·stea 
a�pectul destul de mizerab:l. Locuinţele erau zid.te din 
pământ acoperite cu paie, cu trestie sau cu pământ şi 
aveau un mic cerdac înnainte. Interiorul era format din 
trei despărţăminte: sala sau „tinda", servind şi ca bu
cătărie şi având un horn mare, deschis mult in afară �i 
din care porneşte soba odăii de locuit, pe c;;i.re. horn 
Allard îl socoteşt� ca a doua despărţitură a casei şi, în 
fine, odaia de locuit: Mobilitrul · dinnătru e ca şi .în ca· 

• sele turceşti.· Ferestrele sunt astupate cu hârtie, sticla
fiind aproape necunoscută.' In casele bulgare şi ruseşti

(,_ 96) I. Ionescu, Românii· din; Dobi·ogea în România Litercwă (No. 2
�anuarie 1855). 

· 
. · 97) N. Iorga, Cele, trei Dobrogi pe care le-am găsit în Analele. Do

brogei (III, pg. 32); .B1.tlletin ele l'institut poui· l'etucle de l'Europe · siicl-orientale, I [ ( ! 0-12 pg, 238) •1915. 1 • , , !JB) Lejean, Ethnogmphie cler europăischen Turkei, pg. 19.
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se găsesc atâ:r:nate· ·pe , păre-ţi ",tablouri„ ru.s·eşti". • Toată 
zestrea· tinerelor\ fete<. este expuc;� în aţeastă _odaie. Ţe
Băturile se disting prin varietatea ţulorilo:r:. Numai' în sa
tele romaneşti de .pe malul Ounării se găsesc bordee ce 
au înaintea lor un fel de vestibul înclina-ţ în jos. şi prin 
care se intră în _interiorul. locuinţei; care e, lu.m�nată de o 
sil�gură fereastră ce se află în fund.· Casele sunt aşezate 
fără de. nici o or�inu99). . . _

Ocupaţiunea locuitorilor- de pe malul Dunării era mai 
ales pescăria. . 

După .Allard. malul Dunării era populat de Români 
numai·.- dela satut Seimeni ·în jos,. jar spre nord· până la 
Tulcea· era pustiu100).: Localităţtle cu populaţiune ţomâ: 
nească erau: Cernavodă, Raşova, Merland, (în carţ � 
aflau şi Bulgari};- TJstrov�SilisFr-ci;. <rou. nous _y vîmes 
be,aucoup de femme-s-valaques et bul'["aTe-s,v-etues de leur 
g,vacieux costumes--:iratronaux»; Tulcea cu un bun număr 
de familii româneştr-01 )--; · Jenichioi, pe mălul Dunării su6 
_Raşova, Cuciuk-Se1m�ni la nord de Rasova cam2 l km., 
Biiiuk-Seimeni 26 km. la noJ'd de Rasova102).

Pentru partea nordică a Dobrogei, sig-rrte şi. clare 
informaţiuni asupra .Românilor ne dă Peterş1- câţiva ani 
mai târziu. Intre cele două cifre asupra numărului lor -
d 3 O� -L .. {ea-n şi de 120000 la Viscovich -. Peters 
se hotărăşte pentru. c_ea dintâi_ ca fiind cea adevărată. 
După· ce ne spune· că prezenţa lor în Dobrogea e dato
rilă curentului de emi_graţiune din Principate - făr,ă a fixa 
vreo dată în această privinţă - ni-i arată locuind 4- SOOQ 
în jurul Tulcei prin satele limitrofe, apoi în Măcin vre-o 
1000 suflete, Mahmudia şi Isaccea.' ln satul Greci se 
găseau între 300 - 400 după cum şi în marile sate - die 
grossen Dorfer - Nukuli{el,· . To alo, mai mult moc�n,i 1 
. stabili, şi Rasova care avea nu.mai Români. Alte sate Io-/ 
·cu1 it� exdusiv, sau avâ.nd ca majoritate o populaţiune ro'
mânească - începând dela răsărit la apus - erau ur-

99) C. Allard, La Bulgarie orientale, pg·. 108�11 O
100) Ibidem l. c., pg·. 114.--- ------�-
101) C. Allard, •Mission merlicale, pg·. 164.
102) _Ibidem, pg. 8. · .

. 
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mătoarele : Saranus (Sarinasuf, jud. Tulcea) cu 20 fami
lii Români şi · 70 Tătari, Caraibil, Sarighiol, Agi
ghiol103), Calica (locuind şi Ruşi) Sobangia ( numai Ro
mâni), Catalui, Nalbant, Câş la, Somova, Parcheş ( cu 
Ruşi ortodoxi) Rachel, Luncaviţa, Zufirka şi Taita (cu 
Ruşi) tn faţa GaJaţilor, Văcăreni 104), Garbina (Garvân) 
şi ·Jifila. La ·sud de Măcin: Turcoaia, Satu-nou, care 
înainte de războiul din 1854 era aşezat cu d milă ger
mană mai la nord, şi Pecineaga. 

Amestecaţi cu mocani înstăriţi, băştinaşi ansăssige -
şi cu Bulgari, Moldovenii, cuil} îi numeşte Per-ers pe Ro
mâni, locuiau în marele sat Dăeni - mai mult mocani 

. stabili, - Coiumpunar, (Fântâna Berbecului) Igrumat, 
Cemşiler, Araklar şi altele. · 

In regiunea Hârşovei trăiau intr'un număr mai mic; 
mai numeroşi se găsieu ·tn satele dinprejurul Raşovei 
dintre care Cochirleni şi Ohlcikioi (satul Vlahilor erau pe 
deanlregul româneşti. Amestecaţi cu Tătarii şi Bulga
rii se mai găsiau in Mahmudkioi (sud-vest de Megidia), 
unde tormau majoritatea, precum şi în Adamklissi şi 
liispunlar. Mânăstirea Cocoş, având 30 de călugări şi 
tot pe atâţia lucrători ca ,şi cea dela Cilic lângă Teliţa, 
se afla tot intr'o stăpânire românească. 105)

Amestecaţi cu Bulgari, se găsiau· in cele două sate 
din districtul Babadagului : Kamber şi Satu-Nou. 

103) Lângă acest sat se aJla un deal, al căl'ui vârf principal se
numia Djalu cu curtina, care arată deci o continuitate mai îndepărtată 
a acestui elem�nt. Deşi cuvântul se găseşte şi în limba bulgarii ca un 
împrumut romanic (Şt. Romansky, Lehmvorter lateinischen Urspmngs 
itn Bulgarischen in Iahresbericht fi.ir rum. Sprarl1e, XV, pg. 114 (vezi 
şi rectificările şi adaosurile lui Jirecek în Archiv f?'.i.r slavische Philolo-

. gie, XXXI (1909) pg. 449-452), numele este dat de Români, căci Pe
ters adaogă: «Unter diesen Gruppen besitzt das Gebirge von Adschi
gjal die besten wickelten Umrise. Sein Hauptgipfel der mir (ruroănisch) 
Djalu cu curună (Kronenberg) genannt wurde ist uber 100 klafter 
hoch, făllt gegen Norden ah». 

104) Un sat ru asemenea nume, având. o terminatiune. rn el şi
nu în en se află şi în Bulgaria. Etimologia e sigur românească. G.,Vei
gand, Alte ortsnamen rumănischen Urspnmys im Innern B1flgarien in Ia
hresbericht (XUI pg. 46). 

105) Dunwrea de jos, (1009) No. 8 pg. 22; «sat vechiu şi curat
românesc»; No. 9 pg. 23 «Buliga, Cocargea>> sate româneşti 
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Mocani trecuţi d.�la nomadism la viaţa de plrtgari în
tâlneşte Peters în Varoş, unde unul dintre fruntaşi, Zirka / . 
(Ţârcă) indeplinia funcţiunea unui ,age_nt consular austriac; 
deasemenea mocani se mai găsiau. în Gârliţa şi Groapa

Ciobanului.106) • • 

Informaţiuni posterioare lui Peters he dau cifre asu-� 
pra po_e_ulaţiunii române ti„ care variază întte 35-4Q.000.107) /

Afirmaţiunea lui Allard despre popula,ţi�r.ea româneas
că dela Silislra este întărită şi clarificată, din fericire, foarte 
amănunţit pentru acest oraş şi pentru satele învecinate, 
0ltina, (âşla, Beilic, Ostrov şi Biigeac, de către sta
tisticele foarte amănunţite, întocmite· pentru trebu_inţe „de 
ordine practică" şi rămase dela Costache Petrescu, un.ul 
din cei mai inimoşi şi mai harni�i învăţători dela şcoala 

10.G) K. F. Peters, l c., pg. 52. 
107) C. Sax, Geographisch-ethnograpische Skizze von Biilgarien (Das

Donau- Wilajet) in :'!Iittheilungen der K. K. geographischen Gesellschaft, 
\\'ien, Bel. X[[ (1869) pg. 449-482 (neue Folge 2 Bd) (35-40000 Români 
«ortodox-cnstlich». 

Franz Bradaslrn, D'ie Slarven in der Titrkei (PeteJ'mann's Mittei
luogen 1860) pg, 448: Die Rmriiinen h�hen fast das gauze rechte 
Ufer der un teren Donan von Dunavec nahe der Mflodung der st'tdlich.en 
Donau-Arrnes bis nahe an Silistra hesetzt; man zăhlt in ,ler Oobrucea 
a� 33.000 Rumiinen; nach K. F. Peters wiiren ihrer indess nur 25.000 
welche zahl er auch fi}r die Bulgaren cler Dobruca . anfi'Lhrt (oester
reichischo Revue 18GG Ileft 1 S. 232). Ausserdem haben die sich irn 
innern Bulgariens bei Vraca rlie Iskra augesiedelt unrl mogen 
rlaselbst ungefii.hr 4'.l.00� Seelen"-=-•-�sein so class man die Zahl alle1· 
Rnmiinen auf hulg·arischen Territorium . mit etwa 70.0'J0 annehmen 
lrnun)). 

pg·. 454 ... vorhini:l despre Dobrogea zice ... «denn rJie Mehr
zabl de,· Bevolkerung bilden hier, die Turkischen-Nogaier, rleren Io
nesco etwa :33.000 zăhlt, imd d-le Rumănen.

C. Jirei'\el�, Geschichte cle1· Bitlgaren pg. 576, dă cifra de 15.512
ceiace credem că e puţin faţă de informatiunile despre care am amin
tit - Colonia dela Vidin număt·ă 14.690 în 14 sate. Pentrn întreg vi
laetul Dunării era m,mărul de 30,702. 

In timpul războiului ru�o-româno-turc numărul lor, dnpă unele 
stalislicc,. ar fi fost, împreună cu acel al Ţiganilor, de 35,000. E. G.
Ravem,lPrn, The popnlations of Riisin ancl Tm·key, in Journal of the 
slalistical Society of Lonrlou voi. 40 (1877). 

E. Dottaiu, La Twrqnie d'Em·ope cl'apres le traife de Berlin in
Revu� de Geograpbie 1878 August pg. 122. · 
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românE-ască. din Silistra. Statistica coprinde populaţiunea românească dintre anii 1870-1874. Ea însemnează numărul de familii, numărul de suflete, arătând amănunţit bărbaţii, femeile, tinerii, fetele, băeţii, fetiţele, bătrânii şi bătrânele. Pe lângă acestea, reproducerea numtlor proprii arată că în aceste localităţi era un element neaoş romfinesc, care desigur că avea înainte un îndepărtat trecut, formând populaţiunea de· ,, Oicieni", cum îşi spun Românii stabiliţi din vechime pe malul Dunării, spre a se deosebi de Coieni şi de Mocani, adică de Românii veniţi în urmă, din judeţele de peste Dunăre şi de peste munţi". Următorul tablou rezumativ din cele şase_ localităţi, ne arată populaţiunea românească din prţajma anului 1870 : 1t8) 
..: 
o 
<.l LOCA.LITATEA 
o 
z 

1 Silistra (1870) 
2 ' Oltina· (1873) 
3, Câşla (1873) 
4 . Beilic (1873) 
5

.I
Ostro

.
v (1874) 

6 Bugeac (1874) 
. ' 

, ... 

I 

I 

I 
.... ;;;;. ·c QJ ,_J "' ·.; ·;:: '1) = 

-CI 

·;
I .... ·� .,, � El

QJ � - -

.:: !: H ... C QJ "' "" 
r,'., ţ; 

1J "" 
raz::; 

•-:O: . .,, o � Q:l ""' i:o i:0 i:0 H 

249 201, 178 95: 44 152 131 1 8 28 837 
170' 167 157 -40 1 34 185 169 13 14

° 
779 

29 . 28 , 27 6 8 29 25 1 . 2' 2 127 
.127 1251 124 311 36 41 8 1 1j 111 111 459 

. 294 263 280 119
1 

93
1 

·270 268, 14 231330
63 53j 54 . 21 23 46, 29 4 1 I 230 

922 lm71 820 312
i' 

238
)
723

1
702

1
�,78,3762

Asupra vechi�ei lor nu ni . se sp.une rnm1c. Picot crede că în ])obrogea ei par a avea o vechime mai mare decât. cei din Bulgaria şi Serbia si �ă puternice contingente de. pe malul românesc 's'au adăogat în timpurile din urmă.109) Roesler îi consideră ca un element asemănător „Daco Românilor" şi ne dă cifra de· 33.000 după Lejean.110)

( 
Toate aceste cifre se învârtesc în jurul numărului de 35 40.000 de suflete 1 căci toate pleacă dela lucrările lui I. lom seu şi LPjean

_.

'108) Ion N. Roman, Pagini din istoria culturii roinâneşti fo Do
m·ogea înainte de 1877 în Analele Dob1-ogii (1920) pg. 387-:192. 

109) E. Picot, le Roumaine clela· Macedoine, Paris (Eru'!St-Leroux)
1875 pg. 7. 

110) R. Roesler, Romanische Studien pg. 100.
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Statistica lui Bieloserkovici, g11ve�nator · ,al ;Dobrogei 
în timpul ocupaţiunei ruseşti, arată .cifra d�.5.5�2: f:Uni:lii 
de Români pentru .districtele Twce�,cMăcin,!Hâr.şo,va, !,Ba
badag, l\iu.stengea, Megidia, Sulina, careJmpreunl cu ·Man
galia, Cernavoda, şi alte liste-ce nu sunt .coprins� :Ip�
ceastă statistică- alcătuiau Sangiacatul Tulcei. După aaeiaşi 
statistică, în oraşul Tulcea erau 417 famili, Jn districtul 
Tulcei 1522 familii, distr.i-Măciµ 1399, distr. Babadttg 42/i,
Sulina 211.111)

Relaţiunile date. de, baron d'Hogguer:în, 1879, din care 
se vede că numărul Românilor se ridica Ja 1:8159 formând 
28. 9¼ din populaţiunea jµdeţului Tulcea ,nu par sil fie
adevărate.112) l ·

· 

In 1878 Măcinul avea 324 familii româneşti.sau .1436
suflete . 

.--După darea de seamă a judeţu!ui Tul�ea p_e anul 
1878, ,Româpii erau în nuµiăr de 490 Jamţlii fn _pi,. Baba• 
dag, 1389 în pl. T.gkea, ·1867 în p1. Mătjn, 163 în pi. 
Sulina, tn or-aşul Map.mudi_a 39 şi tn · Is:ace�a 134. Din 
cele 3000 famiiji al_e. or,aşului'.Tulcea, 600 �rau 1rpmâneşti.113)

Statistica din 1879 dă 9ifra de-- 4182 familii româneşti 
pentru jud. Tulcea. Un bun număr· de familii româneşti, 
s'au aşezat după 1877 în Dobrogea. Penţru jup. Jwcea, 
se ajunge, în mod aproximativ, să se sţabileas,că câţi din 
locuitori sunt dobrogeni vtchi şi câţi au venit ţii<;i după 
anexare. Tabloul e uripătorul: p]. Babad�g 887 dobrog�ni 
vechi, 1152 noi; pi. Măcin 30!:>6 ve�hi, 1152 noi.; pl. �
lina 381 vechi. 238 noi ; pi. Tul.cea �412 vechi,, 33.� noi; 
oraşul T.�lcea 429 vechi şi 672 l)Oi. Totalµl ar ,ţi deci 7165.
hffştinaşi şi 3946 noi.114) 

Despre preponderanţa ele�entului românesc, cel paJin 
pentru partea nordică a judeţului Tulcea, vorbesc şi_ nµ
mele primarilor pe cari stăpânirea român�a.scă, i-a _gă;�it 

' 

111) Luca Ionescu, Darea de seamil a judeţului Tulcea pe 1904
pg. 26-29. . · 

H2) Ibidetn pg. 32; PtJpă altă i,nformatiune număi:ul Rqmânilor 
din Dobrogea atingea cifra de 31.177 Tt·ibuna poporului (.Arad) 1897, 
Maiu 25. 

113) Luca Ionescu, l._c. pg. 34.
114) Ibidem pg . .36.

' 
l, 

\ 
\ 
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:. \ 1n unele clin. comµnele acestei regiuni: P·rislava,' Ioan Ca-
. sian; .. Beşfepe, Ignat Vasile; Calica, Izidor Andronic; Sa

righiol, Iori l Dumitru ; Agighiol, Gheorghe Raţă ; Sabangia, 
Vasile Lupu ; Cataloi,. Iacob Casian ; . Nicoliţel� � Mihalciu

· ·zipa ; Parcheş, Ion ·Dumitru. ; Somova, Gheorghe Grecu ;

••

l -Câşla, Zaharia Grigoraş. 115), · · • � .
·. 0 dare �ae seamă, alcătuită din acest· punct de ve

··dere pentru jud. Constanţa n'avem, aşa că nu· putem da
. inf�rmaţiuni aşa de. precise ca şi pentru judeţul Tulcea. 

... · Jln 1882 se aflau 'Românii în nuimăr de 34840,in jud .
. :J:Wcea iŞ,ţ .. 14884 ln jud.: Consta�ţa. 1ţ6)- . 

Felul c11m s�nt �reprezentaţi et pe interval�l .1880-1902, 
ln jud .. Constanţa, se poate vedea din tabloul următor.117)

• • • • 
• • 

i 

' 
, . � \• 

• • 

..•
• 

. . ' 

\ • 

' 

l 

� 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 
• 

• • 
I • 

• 

• 

Pla�a Con�tanta ... 

)) IIârşova • 

• 

)) Mangalia 
» Medgidia • 

)) Silistra�nouă 
i I 
\ . ' 

Total·· •

.... 
" 

, 

• 

• 1880 i890 1900 ·1902• 

317 3.231 9.004 10:866 
5.953 16. 743 22.409 23.726 

• 35 
• 

1.521 8.370 9.888 
2.'708 8.905 17.771 18.660 
6.238 9.429 17.238 I 16.997 

' 

15.251 39.829 74.792 80.137 " 

• 
, "

1 ' • 

• • • . 
I 

. 
\ t • • · ··

Aceiaşi dare de· seamă ne înfăţişează şi �umărul lor· 
,.�mAnunţit pe sate şi oraşe pentru anul în curs. 

• 

· 
· .. După cum se vede din tal:}loul reprodus mai sus, nu- .

• 

mărul lor' creşte deci foarte repede, aşa că cifra de -4:0439 ·
pe care o găsim - ca 'totalul tuturor Rolllânilor, se·. ridiqă
-ln 1900' la aceia� de 125.035.118)

· . In 1906, jud. Constanţa coprinde�, 93.806, iar jl:ld· . 
· Tulcea 51.422 de Români. De aci vedem că inundarea

cu element românesc a jud.· Cons.tanţa s'a făcut mai re-
. . ·pede şi mai îmbelşugat decât ln jud. Tulcea. <10 mare nu· 

mir s'an aşezat mai cu seamă în jud. Constanţa, Ro.mâni 
-

• \ 

. 115. Ibidem pg. 43. 
· · 116) I. A. Nazarettean, Notiţe istorice şi geografice asupra p1"ovin-

eiei Dobtl·ogea, Tulcea ( 1882) pg. 27. 
. 117) Scarlat C. Vârnav, Situaţiunea J·1,1,deţului Constanţa la înce-

put.el anuiui 1903, Const I nta (1904) pg. 24-25. ; · · 

-

. 118) M. Ionescl1 Dob1„ogea în pragul veacului XIX pg. 906. 
• 

• • 

• 

• 

• • 
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transilvăneni, după cum am' Văzuf şi· mai sus 'şi tn deo-
} sebi la 1882, după ce s'a pus tn aplicare legea rural! de 

vânzare a pământului dobrogean. 
Numărul transilvânenilo·r era de 25.000 pentru toatft. 

Dobrogea_Jfaţă de cei băştinaşi ş'i cei veniţi �in ţari, cari I
după d-l Pariano, se ridica in intervalql dela ·1·879-·1880 
la 51.951.119) 

' · . 

. Cei veniţi din „Ţară" se numesc Cojani, ln 'jud: Cons
tanţa mai cu seamă, şi provin din di.ferite părţi. ·A,a· ln 
Hairanchioi ei sunt din judeţele Teleorman, Vlaşca, Ilfov, 
Olt, Argeş şi Muscel, trăind ·alături cu Transilvăneilii·120), 

iar în Paearlia,- locuitorii provin din satele Grădiştea şi ) ::::: 
Niculeşti jud. Râmnicu-Sărat, şi unii din jud; Brăila, ca şi 
în Ghelengic, unde alături de colonişti din cele două ju
deţe de mai sus, se găsesc şi mocani ardeleni, precum şi 
în Şeremet, Cavargic �i Esteri121) 

Malul Dunării din nordul judeţului Tulcea e populat 
mai mult cu Moldoveni, nume sllb care sunt . cunoscuţi 
Iţomânii din acest judeţ, . de către toate naţiunile conlocui
toare, proveniţi din Basarabia, ca în comuna lvalbatit,
unde locuitorii provin din satele basarabene Albota şi Mu
saitu, aşezaţi aici in primăvara anului 1830.122) 

După statistica din 19-13, erau în Dobrogea 218.425

de Români, reprezentând un procent - de 56.9°/0· din ţota
Iul general, repartizaţi astfel: in jud: Constanţa 30.920 
populaţiune urbană şi 98.157 pop. rurală, total ·129.086-;
iar în jud. Tulcea 19.171 pop. urbană •şi 68.168 pop. ru-
rală, cu un total de �7.339.123) · · · 

. l 

119) C. D. Pariano Dobrogea, şi Dobrogenii,•' Constanta 1905 pg.
25, 29, 32-33. . , , . , 

120) Monografia comunei Hairanchioi în Dobrogea Juna. din 30
Ianuarie 1911. ' ' 

121) Pr. Gheorghe' I. Grigoraş, Parohia Paiarlia,, Con�tanta 1909
pg. 8, 9-13. 

122) Pr. V. Ursăcescu, Monografia Parohiei Nalbant, Tulcea
1908 pg. 6, . . 

Pr, S. Monzov, Monografia co,nunei Zebil din jitd. Tulcea, Bucu-
reşti 1917 pg 10. 

123) J. N. Roman, La popiilation de la Dobrogea in La Dobrogea
roumaine pg. 92. 
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Dupft. statistica din 1914 in jud. Durostor se a,fiau 
,7 .a&,3 Rom�i, în -sate şi oraşe.124)

� 
* 

* ·*

� ·Trecutul elementului nostru românesc in ·Dobrogea, 
este mlrturjsit nu numai de informaţiuni1e precise pe ·care 
ne�am încercat să le stabilim mai sus.,-ţ Opera de cultură 
datoritj •neamului nostru, aici, îşi întinde rădăcinile şi mai 
depatte. Aceasta .o arată şi faptul că în biserică chia-r, 
.cartea bulgărească se găseşte numai de pe la 1860, car
(tea :tJisească de pe la 1830, iar înainte de aceste date 
•numai cartea românească purtând pe ea în graiu -româ
t,Deşc ·-lnsemnarea vechilor preoţi şi dascăli, vechilor cti
tori, · ţărani din neamul nostru.

. �Am�steeul .domnilor noştri in chestiunile biseriaeşti 
din Dobrogea, se poate urmări încă de pe la 1672, când Gri
_gore ,Ghica ,I Jl. Eidit la Silistra o biserică, după cum se 
pomeneşte in,hrisovul lui Alexandru lpsilanti, Domnul Ţării 

. Româneşti, din :21 Martie 1777, prin care dărueşte şi -bi• 
, sericilor din Babadag şi Boazchioi (Cernavoda), •amândouă 
din eparhia -Dârstorului, câte 25 taleri de fiecare, plătih-ili 
la Sf. Ghtorghe şi la St. Dimitrie, - ,,ca să-şi .cumpere 
tămâie, untdelemn şi făclii de ceară". Se pare� că după 

-..deSfiinţar.�?, :episcopiei de Proilav, a stat la ·Silistra un mi
. tropolit, a cărui juris�icţiune se întindea asupra întregei 
Dobrogi. 125)

Satele1rommeş'ti şi-au avut totdeauna preoţii lor, cari 
slujeau in româneşte. şi cari întrebuinţau în serviciul -bi
sericii cartea românească. 

Locuitorii Mecinului, alcătuiţi din Mocani ardeleni, Co-

' 
jani brăilenj, Dobrogeni de baştină, cumpărau încă de pri,n 
�mji 1839, MineiJe cu vieţile de sfinţi pentru bi�erica sa
tului lor, în care se găseşte şi până astăzi, din vremuri 

· Diai .vechi, un triod râmoicean din 173.1. Cartea biseri
ceaşcă �lavă, p,e _care biserica Mecinului o are, provine

124) I. N. Cămărăşeşcu, Expunerea situa,ţiunii judeţuliti ·D1t1·ostor
la 1 Dec. 1914. 

-125) N. Iorga,. Droits nationa11x et politiques des ·R011mains clans
la. Dobrogea, Iassy 1017, pg, 77. 
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după aceia, adusă de Bulgari basaTabeni, colonizaţi dupl· 
1Ş12 şi cari fugind de serviciul militar de acolo, se sta-.

bilesc la Mecin şi în satul Cerna. diri apropiere. Avem şi 
din 1867 o insemnare românească cu litere latine, sub o 
icoană din pridvor, de preotul dela Sf. Apostoli.126)

Alte ori ciobanii aduceau cu dânşii pânl şi �� 
dare şi bucoavne dela ·,, Bîghii", dupl care se făcea in-

1 

văţătura cărţii în şcolile de pe lângă biserici; ce erau con
duse adeseori de c�ntăreţii bjsericilor şi numai foarte rare 
ori de preoţi.127) De asemenea cărţile b:sericeşti erau ad�e 
din ţară, după cum arată unele însemnări ce se găsesc· 
pe ele, ca Chiriacodromionul din 1801 dela mănlstirea 
Cocoş, ce poartă pe el câteva note asupra unor eveni
mente petrecute în Iaşi- pe la 1848. 128} Printre cărţile bi
sericei din Sarinasuf, am găsit un Euhologhion tipărit la 
Buzău in 17 42, un Apostol tipărit la Iaşi în 1756; alături 
de cărţile bulgăreşti ce sunt o Evanghelie din 1858 şi un 
triod din 1�72 -, acestea din urmă, după cum se v,ede, 
de provenienţă .nouă. 

$coala dobrogeană, de asemenea, la începuturile ei · 
a numărat o întreagă serie de învăţători şi apostoli de 
dincolo de Dunăre şi mai cu seamă din B'asarabia, cari 
nepregetat şi în mijlocul unor mari greutăţi . au fost prin
tre cei dintâi luptători pentru cauza noastră în aceste 
părţi.129) . . 

Ce s'a făcut in această privinţă o do.vedeşte trecutul 
şcoalei româneşti din Silistra, unde constatăm încă din 
u,47 învăţător român, şi unde în 1869 se înfiintează ·chiar 
o « Societate română pentru cultură şi limbă" .130)

Destul de semnificativă în acea�tă privinţă eşte apari-

·126) N. Iorga, De la Brăila la Măcin pe Dunărea înyheţată în

Floarna Darurilor (1907) pg. 378; N. Iorga, Stuclii şi Documente, XV, 
pg. 53-55. 

127) D. Niţescu, Dobrogea în ajunul reanexării în Dunăre<.C de jos
I (No. 12), pg. 13. 

128) N. Bănescu, Câteva însemntvri pe o carte veche în Ratniwi,
(VII, 19'12), No. 4 din FeLruarie 15. 

129) V, Helgiu, Şcoala pt·imară în Dobrogea în �urs ele 40 ele ani
(1879-1919, în Analele Dobrogei (1920) pl!'. 233-235. 

'130) I. N. Roman, Pagini clin istoria culturii 1·omâneşti în Dobro
gea înainte de 1877, în ,\.n, Dobrogei ('1920), pg. 363, 368, 
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ţiunea în 1874:, la Rusciuc, a unui abecedar turco-român 
al cilrui aator este C. P.etrescu „institutorele şcoalei ro
ma.ne din Silistra". 131)

, 1 <l:>roba prezenţei Românilor trebue să fie căutatA. de 
asemenea ·Io. bogatul material al cântecelor populare, ra
portându-se la această Dobroge, pe când nimic nu-i co
respunde în balada bulgărească. Este vorba aici de cla
tinii» ···bogaţi, adică de Raguzani, locuind în oraşe, de <Sârbi 
delicati din Tulcea», de Turci din Baba (Babadag) despre 
Caimacami cari se opresc pe maluri, de hoţii cari vin din 
Brăila, de păstori „saegii "; de Jo�uitori români din Chilia, 
de „ D,omnul Constantin din Măcin• (asemănător vechilor 
stăpâni de castele aproape de Vicina veacului al XI) şi 
chiar de Voevozi, ca Iancu (o oarecare amintire a bătrâ
nului Ivanco ?) cărora .li se cere ca să treacă la mahome
danis.m şi, cari reuşesc să· înşele pe Sultan, pe dmpăra
tuh lnsUşi să-l „romanizeze" vârându-i purcei blestemaţi 
de Islam,Jn sacul care avuse preţul convertirii lor. » Aia
nii de Chiustengea" se învecinează cu «boierii din Dobro
gea,.1a2) 

Din. punctul de vedere al'graiului, Gei din nordul D9-
1 brogei vorbesc mai mult moldoveneşte, pe când cei · de 
l la Babadag in jos dialectul muntean. 133)

_ Asupra particulţuităţii culturii populare româneşti şi 
a elementelor ei distinctive şi caracteristice faţă de ele
mentele străine conlocuitoare, n' am putea spune mare 
lucru, de oarece cercetări metodice şi ştiinţifice in această 
privinţă nu s'au făcut locă. Institutiunile indreptilţite şi 
chemate pentru un asemenea scop ar trebui să între
prindă sau să sprijinească aseµienea cercetări, care ar fi 
de _dorit ca să nu mai lntârzie. 

* 

. .  "' * 

Ca încheiere a acestor modeste încercări, ce au avut 

131) N. Cartojan, Un document privitor la istoria culturii româ
tuişti în Dobrogea înainte de anexare în Arhiva Dobrogei (1919) pg. 72-76. 

132) N. Iorga, Droifs nationaux, pg. 73-74.
133) G. Weig-and în Iahresbericht des i·um. Spi·ache, IX, pg. 145.

l Asupra acestei chestiuni am strâns un numeros material linguistil',
care supus unui studiu filologic, va fi publicat ulterior,
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de scop să lămuriască, cât s'a putut, trecutul neamului- , 
uostru în Dobrogea, n'am putea aduce o ilustrare mar
frumoasă a tot ceeace reprezintă şi a tăcut acest popor 
pentru viaţa acestei provincii, decât paginile d-lui Iorga,
scrise în vremuri de grea cumpănă. şi de amară restrişte 
pentru Statul şi naţiunea noastră: .Mult mai numeroşi 
astăzi, Românii au pentru ei lntr�o destul de mare mă
Lură, caracterul autohton, care a fost arătat în aceste pa
gini, şi amintirile neîntrerupte ale trecutului care, dacă · a 
cunoscut năvălirile altora, n'a fost atins în perzistenţa ln- ,. 
dărătnică, ce este una din caracterele distinctive ale rasei. 
Dacă a fost o dominaţiunţ aici, ea nu. et a decât conti• J 
ouarea Imperiului ale cărui creaţiuni etnice. sunt Românii 
însuşi ; Genovezii, stăpânii Chiliei şi ai· gurilor .Dunării, ve
niau aici ca auxiliari şi clienţi ai Paleologilor, şi urmaşul _ 
lor a fost un print român, căruia Bizanţul li trecuse odată 
cu titlul dt: despot şi stăpânirea litoralului. El o părăsi 
Turcilor, pent�u ca după cinci sute de ani, urmaşul lui 
s'o reia· dela aceiaşi Turci. Aceasta este, în -câteva cu
vinte, toată istoria acestei provincii, ţară romană a Im-· 
periqlui, sub raportul politic şi etnografic, ţinut dunărean · 
intrând în raza expansiunei româneşti. 

Şi în sfârşit,. dacă natura a creiat pământul său, in
tdigenta •şi munca Românilor sunt acelea care adăugară' 
aici tot ceea ce se· găsia eri încă, înainte de · opera de
distrugere a Bulgarilor "liberatori". rn4LI -,

1922, Maiu 12, Sibiiu. 

. ALEXANDRU P, ARBORE 

Profesor la Liceul •Gh. Lazăr� din Sibiiu. 

i . 

I l 

134) N. Io, ga, Droits nationaux .. pg. 88-89.
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A:i văzut la marginea de răsărit a satului, cum vii dinspre 
pădurea· Coltei, nişte dărăimături, o casă �ustie? A fost acolo, 
pe dnd. eram, eu t1nih un han la drumu-mare, vesti1ul han al 
Verbinei. Ar fi· şi azi, că nu-i nimeni să nu s'aşeze unde-i vad ; 
acolo' nu• pică, curge; dar toţi se feresc de-aşa loc blestemat. Ai 
vbut lângă drum patru cruci fără nume? Sunt ale Verbinei şi 
cetor trei feciori ai ei.· 

Verbina a fost femeie aprigă. Era cunoscută de nurlie şi 
drăcoasli, din Gheile Buzăului şi până 'n Schela Brăilei. 

lntâmplarea-plea'Că din dragostea Verbinei cu un cărăuş 
tânăr, pe care-l I prinsese din drum, cu căldură iarna, cu umbră 
vara, cu vorbă dulce legănată 'n vârful limbei, cu băuturi cu mi
rodenii, cu braţele-i rotunde pe care oricine, nu mai cât le privia 
rămânea cu ochii în gol, părându-i se că tot le vede, onduind 
momitoare, şe, puind încolăcitoare împrejurul gâtuluL 

.....:. Aş, vrea să măhânc o azimă frământată de braţele astea I
îi zisese Verbinei cărăuşul, privind-o viteaz în ochi. 

Cărăuşul avea inimă pătimaşă; atunci se oprise întâi la han 
şi inima ·îl târa spre apele dragostei, Iar Verbina, cât te:ai învârti, 
arse vatra şi ţestul, cernu, frământă şi coapse, toate ca pe scripţi
şi-i aduse azima gata, caldă, înflorită şi aromindtH cu mireasmă 
de schinduf .•• 

De-atunci, doi:tl'ei ani tot aşa, cărăuşul nostru poposia lung 
la hanul Verbinei şi pitea cu azima în traista lui cu merinde ... 

He I Era mai vestită Verbina ca hanul ei şi-avusEse şi de 
ce şi timp să fie cunoscută l Fusese frumoasă şi eia tot frumoa
să, deşi ani mulţi şi că1ători şi mai mulţi o desmierdc.seră. Acum 
era cam treLulli-avea băeţi mari-flăcăi în lege şi harnici, por
niţi la treburi. 

Era toamnă. Cât zăreai, se uscase câmpul subt brumă şi 
vânt re„e. 
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Flăcăii Verbinei, plecasifră la deal,' în podgoriile Mereilor, 
după· vih. Cât n'aşteptaseră ei drumul acesta; plin de ·petreceri şi 
întâmplări minunate I Prieteni, fete mândre, - fiecare popas· cu 
comoara lui ! 

Verbina-:--acasii; era tot cu ochii pe- drum. Ştia că' o să-i 
pice drăgutul. Bobii învârtiti- pe sita descân'iatălîl vestiau pe drum 
de zi, fără zăba·vă, dar ... geabnic la plecare I Şi totuşi bobii min
ţiau pe jµmătate, învârtiţi de mâna ei înfierbântată şi· meniţi de 
sufletul -doritor să-l soa•rbă. Cărăuşul n'a venit o zi, n 1a venit 
două. Verbina era foc; Toată lumea de afa'ră îl căzuse-p� suflet. 
Călătorii par'că erau ·juraţi. Cari poposiau la hao, spu rteau că 
l-au lăsat în vadul lencei, -la plopi. lai · atolo era o hangiţă tâ- ,,
nără, albă şi în<:lltă şi ·tremu,ra de rnlădio.1să! juoa:par'că. Plopii
ditţ faţa hanului par'că-i erau părinţi, aşa tremura ca frunza de

. plop sub văpaia privirilor. Şi hangiţa asta o ura pe Verb'ina.-O�
făcea el acolo, cu ce vorbe viclene şi• clipirî, din ochii vineţi, cu
ce farmeci? îl ţinea duşman<i:a?

Verbina inebu.nise aşteptându-l. Ea, după ca.re se pierdeau 
încă atâţia, să-i ducă' dorul lui ? Mai bine moartă l Şi gâhtiul ei 
vijelios o ducea să se vadă pe ea mQartă şi pe ei'în b1·a\ele- han• 
giţei, dela plopi, care tremura ş -1 strângea, iar. el se lăsa fer kit 
îmbrătişărilor. ' _; 

- A, nu, mai bine să moară. el !
El I Şi în gând îi sunară cele dintâi v0tbe· ale lui "aş vrea

o azimă frământată, de braţele astea I": lşi privi braţele şi un fior,
. i le desmorţi şi ele se întinseră săibatece, îngrozitoare ca. doi
balauri, fiecare cu câte cin'Ci limbi; gata să încolăcească; să- su
g urne, să sugă' sârge ..•

- Azimă din bratele astea ! sc,·âşnf ea.
Io ziua aceea cărăuşul nu sosi.
ll t aştepta de trei zile. ;· . , , , ..
A patra zi, pe la prânz, în lumina unui soare uşuratec, care

mângâia· cu, raze, de ceară· nori alb\� căi·ăuş11l îşi opri încet,. pre
lung, căruţa înaintea hanului. ,Diin fereastră Verbina îl caF1tări
cl.intr'o privile, iar c.ând inttă peste prc1g, îl p.rivj clătinând dih ., 
cap a· batjocură; 

- Nu pot să rămân mai mult, aln întârziat, treburile 1. , ; • 

spuse amorezul· şoptit. 
;_=, Nici1 cât fac, o azimă? 

www.minac.ro



294 

- A, atâta pot, râse el înviorat.
O azimă caldă, rumenă, mirezmată, se strecură in traista

cu merinde a cărăuşului. El îşi luă ziua bună şi ple,că grăbit, bi
ciuind caii neobicinuiţi cu un popas aşa de scurt. 

In urmă, în pragul hanului, Verbina rămase ghiaţ.ă. 
. - - Netrebnicul l Eu-de râsul lui? Când va .gusta -din azimă, 

va simţi veninul din sufletul meu_! Azima cea de pe urmă.; .. 
Adevărat, era atâta venin _în sufletul ei I l!1 sufletul oricăt'ei 

femei, când se desparte de· ce-a fost •.. e cel puţin atâta venif! ca 
să otrăvească lumea întreagă! 

Verbina plânse desnădăjduită un ceas .... două .... Plânse ca 
după un mort, privind în urma. cărăuşului, care s'afundase în 
zarea toamnei spre apus, între păd1,1rea galbenă şi câmpul cu · 
mărăciniş ruginit. Ea mâna lntr'acolo, pe vântul din. suspine, tot 
ce mai era dorinţă în sufletul ei, a_gonia celui din urmă strigăt 
al suf'etului după farmecele iubirii... 

Pulberea s_e topise de mult în _apus. Nu mai zăria nimic, 
totul pierise. Hangiţa se smulse din durerea ei_. Din spre pădu
rea galbenă apăr:.ise· un călător. Când sos•, află din vorba lui că 
băieţii erau cu buţile de vin, cale de un ceas. 

- Băeţii mei! şopti ea şi ochii i se ume�iră ,lucitori _sub
altfe.l de lac· imi. Sufletul ei obosit trecuse par'că într'altă lume. 
Se frământase în noapte şi i se iviau zorile. O lume de bu·curie 
îi ieşi a în calt. In ce adânc· de peşteră ii fusese şufletul înlănţuit P 

- Vin, vin băeţii mei! Par'că nu i-văzuse de ani. Par'că i
mânase într'o bătălie fără nădejde. 

· - Adevărat, nu i-am văzut de mult! Ce mai vedeam ·eu?
Acum uşoar� ca o suveică alunecă prin firele gosoodăriei,

gătind mâncarea, aşezând masa, direticând ca şi cum îi pica mu
safiri cu mare bucurie în casă, fete alese.· 

Insera. Soarele aluneca pe-o punte de nori roşii spre mun
ţii sângeraţi de raze. 

Trei care, păcănind greoiq pe roate: se opriră la poartă. 
Nici un glas nu s'au.zi pe lângă ele, doar mugetul prelung .al 
boilor şi clinchetul de acioaie a trei clopote. 

- Băeţii mei l Şi Verbina strânse în braţele-i rotunde, aşe
zându-le lângă masa plină de bunătăţi, cele trei scaune, pe care 
vedea, par'că ospătându-se, pe cei trei feciori. 

S'auzise sgomot la po�rtă. dar nu se vedea nimic : poârta 
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nu se deschidea, vr'unul din ei nu păşea pe lângă carele lncre-
-

menite. · · ·· 
Ii crezu obosiţi şi se to pi de mila lor. 
-· B ietii băeti I Alergă şi deschise poarta.
Primul car se urni greoiu şi boii înaintară- domol, păzind

urmele i,1semnc.te din ve�hiu. In car, căzut pe spate ca ţintuit de 
u11 somn greu, băiatul ·cel mai mare. 
. - O, somrtorosule ! îngână Ve? bina cu duioşie.

Al doilea car păşi iarăşi. Mijlociului i· atârna� picioarele pe
prt1ţap, ca unui om b�at, iar capul i se băllbănia pe fuBdul buţei
ca pe o tavă. 

· 
- .

- Ce poate fi asta? se întrebă ea cu in�ma sărită.
Al tre,lea car, înaintând, purta pe mezin răsturnat cu capul

în jos pe crucea carufu;, gata să fie smuls de învârtitura roţii. 
Un 111uget de fia1·ă rănită eşi din pieptu.I Verbinei. Un ar

gat alergă mut. Strânse îngrozit din carele sosite, trei corpuri ti-
nere şi moarte, pi care le aşeză pe prispa lat! a hanulu.1 • 

Verbf na căzu peste ele stinsă. . ·, 
Argatul văzu că nu mai poate scoate nici un cuvânt, îşi făcu 

•

cruce şi alergă în sat să dea de veste. 

• 

• 

. Lumra veni ca la o minune şi văzu pe ·cei trei mo1·ţi şi pe 
Verbina de-asupra lor, tânguindu-se în întuneric. Din mugirile, din 
ţipetele, din blestemele, din bocetele, din desmierdăiile ei,-lumea
întelese două-trei vorbe : un cărăuş împărţise o azimă dată de 
ea, cu băeţii f 1ămânziti pe cale. 

- Să se vestiască subprefectul, a strigat cineva.
1'ârziu Verbina se ridică în mijlocul celor ce--o înţonjura

seră, neîndrăznind să-i rupă cursul durerii, < hemă prjn semne 
câteva bătrâne şi le duse arătânciu-le lăzile ei. Iar de pe cparda 
casei coborî o sticluţă din care sorbi cu sete. L • . 

Nimeni n'o. opr.i. . · . 

• 

A treia zi, patru. mormnite aşteptau săpate pentru Verbina şi 
cei• trei feciori ai ei, iar cărăuşul cel tânăr, adus de călăraşi, măr-
turisi subprefectului şi lumei din faţa morrmintelor deschise, cum 
prietenos şi cu voie bună şi-a dat azima făcută de mamă-băie
ţilon flămânzi de drum, fără s'o guste : era sătul încă de'a hanul 
cti pl0pi, din Vadul lencei f

• 

• • • 

• 

• 

• • 
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FRIN GR·A'DINA LUI ESCULAF 

,,F/01 ile sunt făcute ca să mângâe omenirea 1

' spune 
Ruskin Iar Goethe spune: ,,Florile sunt măreţele iero
glife de care se foloseşte natura ca să ne arate dra-
gostea ei'' 

Frumuseţea culorilor, frJgezimea ţesutului lor, par
fumul pe care îl risipesc în jur, mierea potirului, ne 
farmecă· şi ne îmbată simţurile, ne îmblânzesc inima şi 
ne fac viaţa surâzătoare. In adâncul sufletului lor, fiinţele 
inferioare omului tresar şi tle de plăcere în faţa florilor. 

In viaţa păsărilor şi insectelor rolul florilor este co
vârşitor. 

Na tura a dat florilor o nobilă menire, pe care ele o 
îndeplinesc cu prisosinţă atât în timpul vieţii lor, cât• şi 
după moarte. 

-· Toată mă dau ţie ! spune floarea uinilă omului.
Cât trăesr, potoleşte ţi cu parfumul şi gingăsia me:a du
rerea sufletului tău, iar după moart1 a mea, potoleşte· ţi 
cu sucurile trupului meu durerea trupului tău urgisit. 

- Fii binecuvântat, rod fericit al pământului ! răs
punde omul recunoscător. 

Din:-: timpurile cele mai vechi oamenii au recurs la 
flori pentru lecuirea boaldor. 

Zeul Apollon, care era şi marele vindecător de boli, 
turna în zilele însorite, în cupele smălţate ale câmpiilor 
esenţele potolitoare de necazuri şi dureri şi dătătoare de 
viaţă. In :>numite zile din an, ţinându-se seamă şi de po
ziţia soarelui pe cer, vracii, cari se îndeletniceau cu mâ-
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nuirea leacurilor, culegeau de pe câmp florile , cunos.cute 
ca bune, le uscau-şi le păstrau, ca pe nişte comori scumpe, 
în cămările lor. Ei întăriau puterea de lecuine a farme
celor prin · puterea de lecuire a floriJor, şi una şi a,lta 
.tot atât de misterioase pentru .ei. 

O zeamă. din flori fierte, însoţită de -un descântec, 
.era primită cu încredere de -bolnav. 

Increderea în puterea de lecuire a florilor :a· străbă
tut toate timpurile până în vremurile noastre .când, gra
ţie chimiei, s'a aflat .că această putere se datoreşte unor 
substanţe aseunse în .corpul floarei şi care înghiţite · sau 
aplicate, vindecă prin proprietăţile· lor organele .bolnwve. 

In .· plantă se găşeşte taninul, d .estinat să. împiedice 
acţiunea de putrezire· a. umidităţei asupra plantei, se igă
sesc .corpi graşi, şi .uleiuri, care o feresc de răceală, .sp.J:>
stanţe .antisepti-ce, care prin· puterea lo.r o ap.ăr.ă de. mierobi 
şi de insecte. 

Aceste -substanţe, car.e au de scop .coµservarea .. plan
tei, trebue să fie puse în libertate, să. scape de Jncătuş.a
rea celulară, ca să poată folosi. omului. 

,Ele se · pot pune in litertate, .fie ţinând p.Ja,ntaJn apă 
sau alt liEJ:uid, ca să se macereze fie .fierb.ând-,o în .a.p,ă 
clocoti:ndă .( decoct), fie. turrnh1d apă fiarbă peste ,ea (infuzia). 

Florile treb.u.e să se culeagă 1.a timp, adică atunci 
când criptele for :sunt pline de sucuri ; trebue să se usuce 
şi să se p�streze in aşa fel, ·ca,aceste sucuri să r.ămână 
multă vreme neschimbate în celulele floarei. .· 

Pe lângă .subs.tanţel.e .. arătate .mai sus,-unele flori mai
conţin prfoc1pii .Q.trăvitoare, flori cnm ar fi Il)ăţrăgun.a, lau
rul, măselariţa, etc. FJorile a€estea se strâng n1:1m.ai de 
către specialişti, ,cari ştiu ·să. extragă otrăv\urile lol'. ,Otrii.
vurile ,acestea f5e întrebuinţe_ază şi ele ca leacuri, clar nu-
mai în anumite doz�, foarte mici. · 

Alte flori conţin sucuri Ltari .şi sunt vătămătoare ,c�nd 
se dau în doze mari şi unde nu trebue. Ele sunt . ca s,ij.
biile c-q. două tăişud şi _nu se pot mânui decât după sf�
tul nirndicului, aşa sunt: mărgă•ritărelul, .arnica, sp:ânţul, .clJ
gitala. Sunt ia.să :foţ1.rte multe, care- fără nţci o .cerenio�ie 
.şi ,fără niei o grije , pot. sta .Jal j_ndeU?âna orjşjcui. Ele şe
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găsesc pe toate potecile şi ocupă· un foc de frunte printre 
leacuri'. 

Despre unele dintre acestea vom spune câteva cu
vinte: 

Floarea de tei Se recoltează în luna lui Iunie şi Iulie. 
Se culf'g numai florile, fără frunzele acelea_ mici, care apără -
floarea (bractee) şi care dau un gust amar ceaiului. Se 
usucă. ·Se păstrează în săculeţe la loc -uscat. Floarea de 
-tei; conţih.e · tanin, un ulei esenţial cu miros plăcut, săruri
de potasiu: şi de calciu şi un mucilagiu unsuros. Ceaiul de
floare de tei ··Jinişteşte ner.vii, produce sudoare, potoleşte
durerile. Când voim să preparăm ceaiul, lu�m un pumn
.de floare de tei, pe care îl ,împărţim. ln două ·jumătăţi.
Pi:ima jumătate o punem la ½ litru de apă şi o fierbem
1 / 2 oră. Acest decoct i1 vărsăm ,peste ,a doua jumătate pusă
in fundul ceainicului. Ca să mărim -puterea liniştitoare a
băuturii, mai putem pune două linguriţe de apă· de flo;ri
·de portocale şi puţină zeamă de lămâie. Mamele pot pune
flori de tei in băile copiilor mici, când aceştia au spasmuri.

. 

Muşeţelul. Creşte · prin Jocuri virane, necultivate, pe 
lângă drumuri, ogrăzi, grădini. Florile au- miros I plăcut, a
romatic; Ele se culeg in Iunie. Floarea de muşeţel con
ţine un. ulei volatil şi chiar puţină strichnină. Se prepară 
ca şi ceaiul· de floare de· tei.· Ceaiul de muşeţel· e foarte 
bun pentru cei cari şi-au obosit şi şi-au dilatat stomacul 
prin. mâncări abundente. 

El potoleşte durerile stomacului şi intestinelor. "'Floa
rea de muşeţel ca şi floarea de tei exercită asupra mu
coasei ·gastrice o acţiune favorabilă; care .scurtează şede
rea ·alimentelor în stomac". {Germain See). 

La cei cari · duc viaţa sedentară şi mănâncă mult, tu
nica musculară a stomacului se întinde din cauza alimen
telor ; iar stomacul se întâmplă ca să· formeze, intr'-o anu
mită ,parte a sa, ca un fel de pungă, unde alimentele în
grămădindu-se şi imbibându�se de acizii glandelor gastrice, 
irită pilorul, adică orificiul care face legătura stomacului 
cu intestinul şi ii. strânge .. Venind ceaiul cald de tei sau 
de· muşeţel, principiiJe alcaline ale acestora neutralizează 
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· aciditatea al,i_mentelor, excită în acelaş timp şi. tunica mus
chiulară a stomacului, făcând.· ca pilorul să· se deschidă,
iar alimentele· să treacă mai departe.

Ceaiul de muşeţel produce sudori, tae fierbinţeala_.
Ceaiul acesta, bine strecurat şi cald, se .poate turna în can
titate mică in ureehi,, potolindu-le durerile.

Rozmarinul. Creşte- prin locuri · bătute de -soare, pe 
stânci, pe ziduri, prin 1. păduri. Vârfurile înflorite şi frunzele 
se recoltează . în Mai, florile ,în Iunie. Are miros pătrun
zător ca de camphor, gustul .a'mar, aromatic. Ceaiul de 
rozmarin e o doctorie bună pentru .stomac, pe care ii cu
răţă de toate mucozităţile, deşteaptă pofta de mâncare şi 
înlesneşte digestia. Spirtul de rozmarin, se · întrebuinţează 
contra mătreţei. Egiptenii• se serviau între altele şi de su-
curile rozmarinului la îmbălsămarea mumiilor. . · , 

Levănţica. Creşte prin fâneţe. · Are miros aromatic, 
plăcut. Vârf utile florifere se recoltează în Iulie şi August, 
se taie şi se usucă. Levănţica intră în prepararea apei de 
Colonia. Se pune între haine pentru a Ie apăra de molii. 
Oleiul de levăntică înlesneşte · mistuirea. Se . dă contra 
greţei,. contra ·gazelor din stomac. 

. 

, Nalba·,mare. Creşte prin locuri umede.pe malul râu
rilor. Se .cultivă• prin grăJini, prin seminţe. Se întrebuin
ţează rădăcina, frunzele şi florile. Se 1 recoltează 1 în Iulie 
şi August. Se usucă. Conţine• un mucilagiu, care are pro
prietate emolientă (de a înmuia). Ceaiul se întrebuinţea·ză 
contra tusei, răguşelei. Nalba, pusă în băi, calmează sp�.
tele iritat al copiilor mici ; iar în c1istire, ca decoct, înles
neşte eşireâ· afară. 

I • 

• Florile, de Soc. Socul creşte prin· zăvoiuri, · mărăci
nişuri, ·pe lângă garduri. Floarea se recoltează în luna lui. 
Mai, se usucă, se pune în săculeţe )Ja loc ferit. de urne"." 
zeală. . i 

Socul conţine tanin, malatul dţ potasiu şi de calciu, 
un ulei volatil şi sulf. Ceaiul cu flori de soc se intre-
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J>uinţea�ă în cazuri de răceală _şi b1cre.ază producând su
dpijre. Ceaiul de fructe d.e soc ,este bun contra diareei. 
Coaja şi rădăcina sunt diuretice (pornesc· urina). 

, Trandafirul� .Florile conţin un ulei .volatil. 'Ele se 
rec9ltează in .luna lui Iu:nie. Djn flori se prepară� oţe
tul 'de trandafir, care se întrebuinţează �a fricţiuni in 
bolile ,f(:lbrile, răcorind corpul_; siropul de tr.an<J,ati.r, care 
Jmpreµni;it cu sinamichie, dă _un han purgativ;, qpa de 
trandafir, care vinde�ă inflamaţiile uşoare ale conj,ijncti
ve1or_; esenţa de trandafir, unită ca untură,. dă pomadă 
rozată. 

. __ Tpporaşii. (viorelele). Cresc pe la marginea dâmbu-
.riJor;,, p:rin s.t:ufiş:uri, liiV;ezi, pe Iftngă vji, fânete. .Se f.ecol
tează în Martie şi Aprilie .. Conţin zahăr, Băniri de pota
siu, violină, substanţă puţin excitantă a sistemului ner
v0.s ;_13impi!tic .. Se întrebuinţează rădă-cina, frqnzeJe, florile . 

. Ce�bil de ·frunze vindecă .tusea la copii. O lingură: la ':2 
ceasuri. Se întrebuinţea_ză in gargară. Ră-dădna, ca praf, 
în caQtitate de 2- 4 grame, pro,duce vărsături. 

Hameiul. Creşte prin, J:tmci, prin crânguri, pe la 
marginea pădurilor, p� lângă l?arduri. Se întrebuinţează 

. r.QdQl (<ţon-gl), ,care se recoltează în luna 1\ugust. Rodul 
. este amar .. Copţige lupulit;iă. Se lntrebuinţează la facerea 
berei. 1 Ceai:ul de hamei; ]uţtt rece la masă, este o bău
-tură jijtăritoa,re, stimulentă. Se recomandă la cof)ii li1I1fa
. ţicţ. Se pune . 5 gr_ame li:1, .un Ijtru d� apă, din care se ia 
la .oră o lingură. 

Florile pectorale, sau florile care potolesc tusea, sunt 
cinci principale : macul roşu, nalba, podbalul, toporaşii, 
lumş.:n.ărica. :Ele se pot !}mesteca cu-: lemnul dulce, ră
dpcip.a qe IJ)icşunea, anasonul stelat, formând la un loc 

· spe,;iile pectorale. ,Ceaiul din aceste spe_cii nu lucrează
asupra plămânilor ca s:l potolească tusea; el lucrea�ă
li_niştind bqlbul (măduva prelungită), .unde se află centrul
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tusigen, centru care poate fi i·ritat de diferite cauze cu 
sediul în bronşii, esofag, faringe, plevră, etc. 

lsma. Se cultivă prin grădini şi se adună in 1u1;e 
şi August-: Vârfurile înflorite cu frunze se usucă la umbră 
şi se păstrează ln loc uscat. Conţine mentol. Ceaiul . de 

· izmă stimulează stomacul, ajută mistuirea, grăbeşte cir
culaţia sângelui. Se recomandă contra colicilor de intes
tine, contra greţei şi vărsăturîlor.

In treacăt prin grădina lui Esculap, am cules un 
buchet din câteva flori bune de leac, pe care le cunoaşte 
aproape toată lumea. Ele fac parte din florile nţodeste, 
cu parfum 'discret şi ·v·estminte simple. · Le vezi 1n ju
rul casei, agăţate pe ziduri, pe 'lângă· poteci şi pe 14ng4 
ape, parcă ar u·rmări pretutindeni paşii omului. 

Dar lnapoia modestiei .şi lipsei.for de- ·pretenţii câte 
virtuţi ascunse, câte calităţi ," care atrag stima şi recu

. noştinţa omului ! · 

��,· ... �F 

DR. GEC>RGE ULIERU 
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ORAŞUL NATAL 
- TH. STORJY\ -

Pe ţărmul sur., _ chiar lângă mare, 
Se'ntinde-oraşu 'nsingurat; 

. Pe streşini ceaţ'apăsătoare ... 
De-vn vuet monoton de mare 

·

1 

Oraşul este 'nconjurat. 

Nu-s flori, nu-s pomi şi'n lunga vară 
Nu'ncânt' al păsărilor cânt; 
CJJoar gdşte aspru ţip afară, 
Pierzându-se 'ntr'a toamnei sară ... 
Pe ţărm s'apleacă iarba 'n vânt. 

CJJar mă gândesc mereu la tine, 
Oraş încremenit pe ţărm I 
A tinereţii vrăji senine 
La sânut tău dorm clipe line, 
Oraş încremenit pe ţărm. 

Trad. l"\lHAIL f'RICOPIE 

Juristul Th. Stottn s'a născt1t la 14 Septembrie 1817 în oraşul 
lluzum şi a murit la· 4 Iulie 1888 în Hademarschen, lângă_Hanerau. 
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VALEA CARA-SU 1) 
de 

HERR v. VINCKE 

Jn repeţite rânduri, ţinutul dintre Dunăre şi M. Neagră s'a 
impus atenţiei cercetătorului numai din simpla privire a unei hărţi 
şi s'au emis tot felul de hipoteze şi proiecte, bazate pe hărfi de
fectuoase, aşa că o notiţă explicativă asupra acestei regiuni cred 
că nu va fi fără de interes.- Din ea vom vedea că hipoteza unor 
geografi, cari socot valea Cara-su ca o veche albie de Dunăre, 
este tot atât de nefundată, cât şi afirmarea posibilităţii unei uşoare
legături a Mării cu Dunărea printr'un canal navigabil. 

ln cursul său, dela Vidin până la Rasova, Dunărea se apropie

de M. Neagră, în acest din urmă punct, la o distantă de 55 km.2) 

De acolo ea se îndreaptă spre N. şi, după ce face o cotitură la 
Galaţi, se varsă în· M. Neagră prin gura Sulinei, după · un curs 
de circa 323 km . .:s) Ţinutul· cuprins între larga şi joasa luncă Du-

1) Preocupările pentru săparea unui canal navigabil între Cerna
voda şi Consta;nţa, devenite de actualitate în toamna anului 1921, sunt 
mult mai vechi decât ne închipuim. Pentru cei ce se interesează de 
ace.'.lstă chestiune, dăm în traducere prezentul articol, extra'l din «Mo· 
natsberichte iiber die Verhandlungen der Gesellschaft fiii,· Erdwunde zu Berlin" 
1840 No. 10 pag. 179-186. 

2) 1n text: 7 mile geografice sau 11 ceasuri turceşti. O milă
geografică=7422 m.; un ceas turce.:,c ar fi de 4723 m. 7 mile geogra, 
fice ar da 51 km. 954 metri. Dela Rasova la Mare însă, pe linia cea 
mai scurtă, adică chiar pe paralelul Rasovei (44 °.15'), sun_t 55 km. De 
oarece măsurile în acest articol sunt date în diferite sisteme: mile 
geografice, ceasuri turceşti, picioare, paşi, arşini, ţoli, etc., şi prin ur• 
mare ne îngreuiază înţelegerea, am transformat toate aceste măsuri 
în sistemul metric, dând în plus, în text, cifrele exacte, acolo unde 
autorul le greşeşte, însă menţionând în note cifrele sale. C. B. 

3) 1n text 30 mile, sau 50 ceasuri turceşti, adică 222 km, în
cazul întâi şi 236 în al doilea. De fapt Dunărea, dela Rasova Ia Su• 
lina, pe braţul 1;.avigabil, are 323 km, 
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nlreanl şi M. Neagră, pe tot acest parcurs, e un podiş calcaros 4)

inalt de 39-65 m.5), uşor vălurit şi· aproape peste tot acoperit 
cu pământ vegetal roditor, însă extrem de sărac in apă. Podişul 
e brlzdat de văi înguste şi adânci, în care, cele mai adese ori, 
nu găseşti nici o urmă de apă curgătoare şi din ale căro.r coaste 
adesea ies la iveală grămezi de stânci. 

La vrţ•O 7-8 km. din jos de Rasova 6), la satul Boghaschioi,
�are pe hărţi se numeşte Cernavoda, se deschide pe dreapta Du
nlrii, o vale mică şi minunată care, urcându-se domol spre Cons
tanta, se apropie de Mare până la o depărtare de vre-o 6 km. 
de oraş. 7) Acolo, la originea văii, la o înălţime de 56 m. se află 
cota cea mai joasă pe cumpăna apelor dintre Dunăre şi M. Nea
gră şi anume pe o şea foarte largă şi netedă, care se lasă domol 
atât spre răsărit, cât şi spre apus. 

Dela această şea până la Dunăre, valea e sculptată în po
dişul vllurit, având o pantă foarte dulce. Abia din apropiere de 
Saia ( = ), unde sunt ruinele Hasancei, la vre-o 6 km. 500 
dela originea văii 8), încep să apară coaste mai înalte şi o talpă
mai precisă şi mai largă a văii. De acolo până la· Allahcapu, 
11 km. _mai d�parte 9), valea coboară simţitor, iar marginile ei 
se fac şi mai înalte şi mai drepte; dar nicăeri nu vezi o urmă 
de apă, iar puţurile ce se găsesc printre ruinele unor sate, sunt 
foarte adânci. Un asemenea puţ, la Hasancea, măsoară aproape 
24 �-10)

Din jos de Allahcapu nu mai simţi panta văii. Ea apare 
ca o câmpie orizontală. La Burlac 11) se află urmele unui lac 
vechiu;· de asemenea la Cealapgea 12), la 25 km. dela originea 
Văfl U), . 

4) După cunoştiintele geologice de la 1840.
5) Cifre foarte relative.
6) 1n text: o milă: 7422 m.
7) In text: 3000 paşi, sau o jumătate de milă. Un pas ar fi

de Om. 81, 
8) 1n text: O milă şi jumătate, adică 11 km. 133 m.
9) 1n text: o milă= 7422 m.
10) In text: 72 picioare= 23 m. 38. Un picior= 0,32484.
11) Burlac venia pe partea dreaptă a văii între Allahcapu şi

Chiostel, aproape de Valul lui Traian. 
12) Cealapgea venia pe stânga văii, la 4 km. 400 m. spre E. de

Megictia; · 
13) In text 4 '1

2 
mile= 33 km. 399.

www.minac.ro



305 

De aci până la puntea dela Cara-su, talpa văii se l�igeşte 
tot mai mult şi e acoperită c1i bălţi, vara mai ales secate şi 'aco:. 
perite cu stuf şi papură ; iar apa Dunării, în timpul m'arUor' ip.'un
dalii, ajunge până la Cealapgea, adică, după cum se 'spu�e, -��n1d 
nivelul fluviului se urcă cu 5-6 m. peste nivelul său obişmdt.14.) 

Dela puntea Carasu-vre-o' 13 km. dela Allahcapu ii vrţ-o 
31 dela originea văii 15)-începe · o serie de lacuri mari, care se 
întind în direcţia E-W, pe o lungime de aproape.26 km. şi anume 
până la vre O 5 km. depărtare de Dunăre 1'), ··formând O _p�n� 
continuă de apă. Numai între primul şi al doilea lac, legătura. 
dintre ele e acoperită cu trestii şi uneori se usucă. Lacurile însă· 
acope, e aproape în întregime talpa văii şi pe partea din 'spre sud 
ele sunt mărginite de coaste aşa de drepte, în cât nu se poate 
face un drum -neîntrerupt de-alungul acestui ţărm. 

Din capătul de jos al lacurilor iese un râu cu multe coti
turi. Lărgimea sa 17) este de 6-16 m. şi curge într'o vale cotitA,. 
largă 18) de 250-550 m. şi mărginită de coaste înalte 'şi râpoase,

până la Dunăre, străbătând vre o 5 km. · ' · 
Lacurile se numesc Gara-su, iar râul· de asemenea Gara-su,

adecă Apa-Neagră.
Dela şeaua mai sus pomenită, la origine� văii, se coboară 

spre răsărit, către coasta Mării, o poală de vale ·fără urmă de râu 
având o lungime 19) de vre-o 5 km. şi se termină la Mare cu un 
perete 20) înalt de 16 m. Aici este unicul loc unde, pe o bună. 
întindere a coastei, râpa înaltă a Mării nu e făcută din stândi; 
ci din pământ. 

O ridicare topografică făcută peste punctele cele mai înşem
na te ale acestui profil, a dat următoarele rezultate: 

La gura râului Cara-su, panta Dunării, pe o lungime 21) de 
\ 

·14) ln text: 7 -- 8 arşini, sau 17 -;- 19 picioare. Un arşin tur
cesc= Om, 75774. 

15) In text: 2 mile dela Allah capu şi 5 miie dela originea văii,
auică: I) 14 km. 844; II) 37 km. l 10. Puntea rlela Cara-su astăzi Megidia

1fl) In text: pe o lungime de 2 mile= 14 'km. 844 şi Ia 11
1 

mnă 
depărtare de Dunăre = 3711 m. 

· 17) In text: 8-20 paşi.
. 18) In text: 300-700 paşi.

19) In text: jumătate de milă.
20) In text: 21 arşini, sau 50 picioare parisiene.
21) 1n text: 2400 paşi.
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1944 m. este de Om. 12,112) de unde rezultă că, pe o lungime de 
297 'k�.,113) ar fi o diferenţă de nivel peste faţa măl'ii de 14 m. 68. 21) 

Oe oarece însă, panta Dunării spre gură este din ce în ce mai 
slabă, nu e o greşeală mare dacă am socoti faţa Dunării, la gura 
văii Cara-su, la 11 m. 36 25) peste nivelul mării. 

Un nivelment al văii Gara-su, dela Dunăre în sus, spre 
lacurf-care nivelment însă n'a fost dus până la aceste lacuri,
ne îndr-eptăţeşte să admitem că faţa lacurilor se află la aproxi
mativ 3 m. 03 peste fata Dunării 26), aşa dar la 14 m. 39 peste fata 
Mării:97) Mai departe, se poate admite 1 pentru ţărmul deia podul 
Gara-su o altitudine de 28} 15 m.-16 m., iar pentru fundul văii la 
Cealapgea 17 m. 42 peste fata mării 29), mai ales că în timpul ma
rilor inundaţii, când apa creşte cu 5 m,-6 m. peste nivelul obiş
nuit,30) apa Dunării pătrunde până acolo. 

Inălţimea şelei, la originea văii, în fine, este de 31) 57 m. 
După o apreciere din ochi, altitudinea, la ruinele Hasancea, 32) 

ar fi de 23 m., iar la Allahcapu 33) de 20 m. 
• In fine, după cum s'a mai spus, râpa Mării, în dreptul vâl

celii de care am pomenit, are 16 m. 34) 

După toate acesfe cifre s'a făcut un profil. De oarece ni
velmentul acesta s'a făcut cu mijloace ir,suficiente şi în timp prea 

22) 1n text: 0,1584 arşini, sau 3 1/.1 ţoli francezi.
23) In text: 40 mile a 10.000 arşini.
24) 1n text : 19.3722 arşini, sau 46.07 picioare pariziene. Cifrele

de Ia nota 21-24 sunt greşite. 
25) In text: 15 arşini, sau 35 picioare pariziene. După harta

Stat. �aj. Rom. 11100.000 cota bălţii, la gura văii Cara-su, este de 
7 . ..:..9 m.; După profilul ridicat cu prilejul construirii podului dela 
Cerna-voda, Dunărea Ia etiaj are 4 m. 50; · nivelul apelor maxime i::e
vărsate este de peste 1 O m., ceea ce explică foarte Line de: e, în tim
pul acestor revărsări, Dunărea intra pe v_alea Gara-su până aproape 
de Allah-capu, unde cota văii este de 10 m.- C. Br. 

26) 1n text : 4 arşini. De fapt sunt c�m la nivelul Dunării.
27) 1n text: 19 arşini, sau• 45 picioare, cifră foarte exagerată.

De fapt e la circa 5 metri de la nivelul Mării. 
28) 1n text: 20-21 arşini. De fapt ceva peste 5 metri. Idem la

Cealapgea. 
29) rn text : 23 arşini.

. 30) 1n text: 7-8 jum. arşini, sau 17-20 picioare. 
31) In text: 69 arşiui, sau 161 picioare pariziene, deci 52 m, 284

(greşit). 
32) In text : 30 arşini. De fapt cota este 27 m.

33) In. text : 26 arşini. De fapt cota este 10 m.
34) 1n text: 21 arşini, sau 50 picioare pariziene.
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scurt, e posibil ca să se fi strecurat o greşeală de câţiva metri. · 
Insă, pentru chestiunea existenţii unei văi a fluviului prin aceastl 
parte, sau a posibilităţii săpării unui canal pe aceastl linie, cifrele 
sunt destul de eloquente. 

In ceea ce priveşte săparea unui astfel de canal, e de ob-. 
servat mai întâiu, că el nu poate fi alimentat deL'ât din Dunăre• 
şi din lacurile Cara-su, de oarece pe podiş nu se găsesc deloc 

, izvoare sau ape de altă provenienţă, care să poată fi {olosite 
pentru acest scop. D� aceea săparea unui asemenea canal nu 
poate fi realizabilă decât în două moduri : 

1) Dacă se utilizează lacurile Gara-su ca basin superior, din
care să plece un canal spre Dunăre, având două, sau măcar o 
ecluză şi un alt canal, care să taie podişul din spre Mare şi care

de asemenea să aibă mai multe ecluze, căci altfel apa din Cara-su,

s'ar scurge imediat şi în întregime de pe vale. Dar, abstracţie Jl
când de marile cheltueli cauzate de tăierea podişului înalt 36) până
la 57 m. şi pe o distanţă de 11 km. într'o parte 36) şi de sa km.
în cealaltă 37), unde ar da de stânca de calcar mai peste tot, -
ne întrebăm dacă cumva apa lacurilor Cara-su ar ajunge pentru 
nevoile canalului şi dacă însăşi lacurile sunt navigabile pentru co
răbii mai mari. De asemenea e de cercetat dacă un canal cu 
ecluze ar aduce mult folos navigaţiei vaselor Dunărene. 

2) Dacă se taie întregul podiş la aşa adâncime, în cât Du
năre.a să se verse prin canal direct în Mare. Numai un asemenea

canal, executat în stil mare, aşa încât şi vasele marine de tonaj 
mai mic să I poată trece, ar aduce în adevăr rezultate însemnate, 
ln acest caz, fundul canalului ar trebui săpat la cel puţin 2 m. 60 
sub nivelul cel mai scăzut al Dunării 88) şi la 3 m. 25 sub nivelul 
Mării. 89; Adâncimea tăeturii ar fi, aşa dar, în punctul cel mai 
înalt al podişu!ui, de aproximativ •0) 60 m., iar în punctul cel mai 
JOS, pe malul Dunării, de 41) 6 m. 

Aceste date, împreună cu consideraţia că terenul este pro-

35) 1n text: 69 arşini, sau 161 paşi parizieni.
36) Jn text: 1 milă jum.
37) In text : 4 mile jum.
38) In text: 8 picioare. Un picior are Om. 32484.
39) In text: 10 picioare.
40) 1n text: 72 arşini, sau 170 picioare, deci 54 m. 557, după

un nivelment neexact. 
· 41) In _text: 8 arşini, sau 19 picioare.
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babtl, cu totul< stâncos, sunt suficiente pentru specialişti, spre a 
putea calcula cheltuelile unai canal cu asemenea dimensiuni, 
şi spre· a-şi da pllrere·a asupra avantagiilor ·unei astfel de între
prinderi. Afarl de aceasta mai e o problemă ce trebue luată în 
considerafie, anume : ce influenţd va avea canalul asupra navi
gaţiei Dunărene din sus de valea Gara-su, când se va scurta 
cursul· lluvJului până la Mare cu de patru ori mai mult de cât • 
e azi? 

1n ceea ce pr_iveşte portul de Mare, ce se va crea la gura 
- canalului, e de observat că Mare,, în locul amintit, nu oferă nici
· o condiţie favorabilă, filnd_că fundul ei e puti11 c:dânc şi tărmul e
nisipos; cA orice, lucrare tehnică e "foarte grea şi amenintatA cu
înnisiparea şi că Constante, cu golful ei foarte îngust şi puţin
adânc, aşa el abia pot intra în el trei corăbii de câte patru tone
indircăturll,"9) se afli ·spre nord, la abia vre-o câtiva chilometri.

Prin urmare, oricât de avantajos ar fi pentru comerţul tă
rilor Dunărene un canal în stil mare, sau un brat de , Dunlre
dus prin valea Cara-su, totuşi, intreprinderea se arată aşa de
grea şi de costisitoare, încât realizarea ei -cu drept cuvânt ne lasă
sceptici. '°)

Trad. de C. BRĂTESCU 

· 42) Aceasta la 1840.- Azi, în 1922, se pot ,dăposti în portul Con
stantei ·circa 25-30 vapoare, cele mai mari având o ca-pacitate chiar
de 20.000 tone (King Alexander s. ex.) · · · 

43)_ După aceasta autorul dă interesante date asupra valurilor 
lni Trajan şi asupra monumentului dela Adam-Clissi. 

Nota In numărul viitor al Analelor vom publica un interesant 
şi luminos articol asupra posibilităţii săpării unui canal între Cerna
voda fi Constanţa, articol datorit d-lui inginer I, Stoenescu-Dună,re. 
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

La Tătari, întâlneşti foarte multe ·cântece, proverbe, ghid-· 
tori şi jocuri turceşti. Acestea au pătruns în următoarele împre
jurări: 

Trebue ştiut întâi că Tătarii ţin la limba turcească şi caută 
să ştie s'o vorbească bine, fiindcă ei o considţră mai „delicată" 
ca a lor. Astfel, terenul fiind favorabil, importarea se face uşor. 

Mulţi Tătari, --din deosebite cauze,-se duc pe la Constan
tinopol şi prin Turcia. Când se înto_rc, aduc cu ei o mulţime de 
cântece, proverbe, ghicitori şi jocuri turceşti,- auzite pe acolo,
şi toti ceilalţi se strâng în jurul lui, ca să mai învete noutăţi. De 
acum înainte, - din gură în gur.1, - răspândirea se face cu în
lesnire. 

Poveştile ce urmeală, le-am cules dela locuitorul Ramazan . 
Demir,-care are în totdeauna cu el câte un sac de noutăti; cân
tecele şi ghicitorile le am prins de pe la mai multi flăcăi din sat, 
iar jocurile dela copiii din şcoală. 

Tătarii au comori întregi de frumuseţi, - neculese- fncă -
şi poate că alţii, dacă vor căuta, vor da peste lucruri mult mai 
de seamă decât am găsit eu. 
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fflTf\ DIN LEMN 

· Un hoge, un croitor şi un lemnar au plecat odată la târg.
Pe drum i-l apucat no3ptea şi ei au rămas într'o pădure ca să 
stea până a doua zi. Stând la sfat, s'au hotărît să se odihnească 
pe rând şi câte doi să doarmă, iar unul să facă de pază, ca să 
r.u-i prindă pe neaşteptate hoţii sau fiarele sălbatice. Z's şi făcut. 
S'au culcat hogea şi croitorul, iar- lemnarul a rămas de strajă. 

Ne-având ce face şi ca să-•şi mai alunge urâtul, lemnarul 
tăie un trunchiu mare de copac, îl ciopli şi făcu din :el un chip 
de fată ca de optsprezece ani. 

După ce îşi făcu rândul de pază, se culcă, şi în locul lui 
rămase străjer croitorul. Ne-având şi acesta ce facr, s'apucă şi 
jupui coaja câtorvd tei şi din această coaje croitorul făcu chipu
lui de fată nişte�haine frumoâse. 

După ce-şi făcu şi el rândul, croi/Ol'Ul se culcă, şi 'n locul 
lui rămase s'răjer hogea. Acesta, câ11d văzu chipul de fată făcut 
din lemn şi îmbrăcat în haine de cuajă de tei, începu să se roage 
cu credin1ă lui Dumnezeu ca să dea suflet chipului de lem·n şi 
să-l prefacă cu adevărat în1r'o fată. Dumnezeu ascultă ruga hagii, 
şi îr:isufleţi chipul de lemn, dându-i viaţă şi prefăcându-l într'o 
fată foarte frumoasă. 

Dimineaţa, când se sculară cu toţii şi văzură minunea aceea 
de mfodreţr� începură să se ia la ceartă, fiecare din ei voind s'o 
aibă pe fată de soţie; n' JU · putut în: ă să se înţeleagă şi au mers 
la jude�ată. 

· · 

Judecătorul a hotărît ca fata să ffe a lemnarului si a zis 
celorlalţi - doi: 

' 

_ - ,,Ţie, hoge, nu ,ţi dau fata, fiindcă n'şi dreptul, căci su
fletul i 1-a dat Dumnezeu şi nu tu ; iar ţie, croitorule, iarăşi nu 
ţi-o dau, căci n'ai făcut mare lucru cu haine:e din scoarţă de tei. 
Numai lemnarului i se cuvine darul ace5t�, fiindcă el este acela 
care s'a gândit şi a început întâi lucrul, cioplind chipul fetii de 
lemn I" 
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INTE-LE-PCIUNER TĂRRNlJUJI 
' ' 

Un Sultan, - însoţit de doi mari Paşi vestiţi,- umbla prin 
(ară. Trecând pe un drum, Sultanul văzu un ţăran, care îşi ara 
ogorul şi vorbi cu dânsul în felul acesta : 

Impăratul: - ,,Bună ziua, răsturnătorule de pământ I" 
Ţăranul: _:__ ,,Bine ai venit, cel ce ţii lumea I" 
lmpăratul: - ,,De ce te-ai învrednicit tu singur?" 
Ţăranul: - ,,Jumătate în pământ, Jumătate în alte mâini_ I" 
Impăratul: - ,, Cu cei de departe cum eşti ?" 
Ţăranul: - ,,Acum de aproape I" 
Impăratul: - ,,Cu cei doisprezece cum stai?" 
Ţăranul : - ,,Am rămas numai cu doi ! .. 
lmpăratul : - ,, Dacă-ţi voiu trimite două gâşte, ce ai să 

faci cu ele ?" 
Ţăranul: - ,, le jumol şi le iau penele, iar capetele ţi le 

trimet înapoi, dacă n'or fi bune de nimic!" 
După aceasta Sultanul şi însoţitorii săi plecară mai departe; 

dar, peste câtva timp, cei doi Paşi nu se putură stăpâni şi unul 
din ei întrebă pe împărat ; 

- .Mărite padişah, nu poţi să ne spui şi nouă ce ai vorbit
cu ţăranul, căci noi n'am înţeles nimic!" 

-,,Dacă voiţi să ştiţi totul, duceţi-vă îndărăt la ţăran şi el 
vă va spune!" 

Cei doi Paşi se întoarseră la omul c.u pricina şi-I rugară să 
le spună înţelesul vorbirii re au avut-o cu Sultrnul, Ţăranul le 
ceru insă ca fiecare să i dea întâi câte o �ut� de lire de aur şi 
apoi ii va lămuri. 

Paşii îi dădură banii ceruti şi ţăranul, după ce primi cele 
două sute de lire de aur, începu : 

- ,,Sultanul mi-a zis: ,,Bună ziua, răsturnătorule de pă
mânt I" fiirdcă eu ar şi răstorn pământul cu plugul. Atund eu 
i-am răspuns: ,,Bine ai venit cel ce ţii lumea!" fiindcă el este
împărat şi stăpân pe vieţile oamenilor.

Apoi m'a întrebat Sultanul: ,,Oe c� te-ai în.vrednicit tu sin
gur I" fiindcă lu :ram numai eu. Atunci i-lm răspuns că „jumă
tate în pământ, jumătate în alte mâini", de oarece am avut băeţi, 
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dar mi-au murit şi i-am îngropat în pământ; am avut fete, dar 
le-am măritat şi le-am dat pe mâini streine, rămânând astfel singur. 

M'a mai întrebat împăratu'): ,,Cu c_ei de departe cum eşti·?" 
-adică ochii, cari văd departe. Eu i am răspuns d „'1cum de
aproape", fiindcă am îmbătrânit şi văd numai de aproape.

Când m'a întrebat împăratul „cum stau cu cei doisprezece", 
eu i-am răspuns că „am rămas numai cu doi", - fiindcă odată, 
în tinereţe, aveam doisprezece dinţi, dar acum am_ rămas numai 
cu doi. 

La urmă Sultanul m'a întrebat că „ce am să fac, dacă-mi 
va trimite două gâşte" şi eu i-am răspuns că „le voiu jumuli, le 
voiu lua penele, iar capetele i le voiu trimite îndărăt, dacă nu 
vor fi bune de nimic". Intr'adevăr, Sultanul s'a ţinut de cuvânt, 

• şi v'a trimis pe \oi amândoi aici. Eu v'am jumulit, v'am luat
două sute de lire de aur şi acum puteli merge îndărăt la împărat I"

JOCURI DE C·OPII 

I. «AINZA>>

•Toate fetele se asează în cerc, tinându-se de mâini
şi stând în picioare: Apoi încep cu toatele să joace; 
cântând: 

,,Ainza, priinza, 
Ai remezan 
Ai severi mero;:ran, 
Chelcheu sere puru;:ran, 
An tantica 
Se vereus catina." 

La sfârsitul cântecului, de- odată, toate fetele se 
aşează repede jos şi cea care întârzie, este pedepsită 
şi trebue să sară de vre- o câteva ori într'un picior. 

Cuvintele din cântecul acestui joc nu le-:=im pu
tut traduce. Bănuiesc că unele din ele ar fi din 
limba arabă a Coranului, sau niste întorsături de 
limbă copilăreşti, cum avem şi la' Români : 

,,Ala-bala portocala'' ... 
,,Aş papanaş, ţata cui i:..o laşi?" ... 
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II. CÂM CUIU AŞ? (Cine deschide fântâna?)

Cântecul şi jocul este tătăresc şi numai pentru 
fete. Ele se aşează pe două rânduri, faţă 'n faţă, ţi
nându- se de mâini. Intre cele două siruri de fete este . 
o distanţă dţ vrc-o 3-4 metri. Apoi o fată dintr'un
sir si alta dintr'altul zic cuvintele următoare: 
. . 

. 

1. Cârn cuiu aş ?
2. Cuiit aş.
1.. A rada su.
2. Atlap cheş.
1. Sâsde bâsden cârn ghe

rec? 
2. Vrie atlî câz gherec. 

1. Cine deschide fântâna?
2. Fântâna-i deschisă.
1. Intre noi este o czpă.
2. Trece o ·săriftd.
1. La voi, cine vă trebue de

la noi? 
2. Ne trebue o fată cu nu

mele Vrie. 
La sfârsitul acestor vorbe, fata care a zis ·ulti-

mele cuvinte se repede la şirul din faţă, ca să des
prindă mâinile şi să rupă. şirul. _Dacă reuşeşte ia. 
cu sine o iată prizonieră, iar dacii nu, rămâne ea 
prizonieră acolo. 

Când una din cele1 două cete a pierdut pe toate 
fetele, jocul se sfârşeşte, dar poate reîncepe._ 

III. ŞOBAN. (Ciobanul)

Jocul este tătăresc şi numai pentru fete. Ele se 
prind de mâini şi se aşează în forma unui semicerc, 
stând în picioare. Cele două fete din capătul semi-. 
cercului spun cuvintele: 
1. Sobanl
2. Ne dâr o·?
1. Coiun caida?
2. Bar bac cârda !
1. Ne otlai?
2. Lebleme.
1. Ne asai?
2. Gara 'curma.
I. Ne suie?
2. · Ac siut.
1. Bosagan ne den f.

1. Ciobane !
2. Ce-i asta ?
1. Unde-s oile ?
2. Du-te şi le caut_ă în cdmp?
1. Ce pasc'?
2. Năut.
1. Ce mănâncă ?
�- Curmate ·negre.
1. · Ce beau?
2. Lapte alb.
1. Pragul de ce-l /ii,
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2. Bolactan.
r. Săbârtcî ne den ?
2. 'lelden.
r. Casi ten?
2. Bin ten.
r. Bânî rnagci

Bânî saga,
Chemanemen
Daremen,
Chel de cheş,
Chel de cheş !

3i4 

2. De tâtâni.
I. Mătura de ce-o ţii ?
2. ffJe sârmă.
r. Câte fire.
2. O mie de fire.
r. O mie pentru mine.

O mie pentru tine,
Cu vioara,
Cu tamburina,
Vin de treci,
Vin de treci.

Odată cu spunerea celor din urmă cuvinte, o fată 
din tr'un capăt şade pe loc, iar cealaltă din cMălalt 
capăt trece mereu cu tovarăşele ei pe sub mânile 
celorlalte, până când toate devin cu mâinile îacruci
şate pe piept. Pe urmă, cele două fete din capete 
trag de şir în direcţii opuse, până când se rupe_ de 
pe la mijloc. Apoi jocul poate reîncepe. 

IV. ALAILEN. MALAILEN.

Jocul este turcesc şi numai pentru fete. Ele ţi
nându-se de mâini, se aşează pe două rânduri faţă 
în faţă. la depărtare de vre-o doi metri. stând în pi
cioare. După aceasta încep să cânte,-dansând unele 
în faţa altora-cuvintele acestea: 

I. Alailen
Malailen
Bir top sarailen
Ne istersdn?

2. CJ3izim · alailen
Orda bir ghiuzel var
Onî isterâm.

Aadâddr
Daadâddr
Chianie deghendâr .
. Arsdnlan
Pursânlar
Ainalî cdrşaulan

r. Mătuşă
Cu mălaiu
Şi cu un pumn de palate,

· Ce vrei?
2. Cu mătusa, mea,

A colo esie o frumoasă
Şi pe aceea o vreau.
Numele ei
Gustul
Numele ei Chianie.
Cu cotul,
Cu peria,
Cu oglinda cu perva1,
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'13in daul Cu o mie de tobe 
Bin 1,Urnai Şi o mie de flaute, 
Bi7t varâr alarâs. Noi mergem s'o luăm. 

Apoi două fete dintr'un şir se duc, dansând şi 
cântând ultimele cuvinte ale cântecului, către ceata 
din fată si,-făcând mâinile brancardă,-iau cu ele o 
fată. Jocul continuă astfel până sfârşesc toate fetele 
dintr'un şir. 
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DIVERSE 

. V. Pârvan: •ln chestiunea etimologiei Dunării•: «In legătură ru 
«Dunărea>>, înşirând în cartea IV. cap. 47 şi urm., râurile care curg 

· prin ţar� scitică, şi, în am.ănunte, pe acelea. care îngroaşe Dunărea, He
rodat ne citează un Jpdkyris, un .Araros, un Naparis şi, pornind din
ţara vecină a Agathyrsilor, · pe Mdris. Se poate ca şi Araros să fie, de
fnpt, tot Araris,-căci manuscriptele lui Herodot- au destul� mici erori
de acelaş gen. Dar chiar .Araros nu face nici o supărare pentru ce ne
trebue aici.

Dacă e acum să reconstituim numele epihoric al Dunării, e lim
pede că la binecunoscutul şi de toţi acceptatul Dauna suntem oarecum
datori să legăm sufixul indigen -ris, obţinând pe firescul Dounaris, a
lăturea de Ndparis şi celelalte.

Dacă adăogăm la numirile lui Hei·odot pe Sagaris al lui f>vidiu
(ex Ponto, IV, 10, 47) şi însuşi numele Niprului, Danapris, cunoscut
încă din antichitate şi luăm în consideraţie şi alte numiri scitice de
râuri ca: .Agaros, Oaros şi Tkessyris (art. lui K. Kretschmer, Sarmatia,
la Pauly-Kroll-vVitte, II A,· 4 şi urm.), numele reconstituit al Dunării,
Dounaris, devine oarecum indispensabil. (Revista istorică, An. VI{, p. 248).

. St. Hepites: Cea mai mare cantitate de ploaie într'o zi.
La Cherrapungi, în munţii Hiina!aia, la 1250 m. de altitudine, 

care era până mai deunăzi localitatea unde ploua mai mult în cursul unui 
an, s'a strâns în ziua de 14 Iunie 1876, în curs de 24 ore, o cantitate 
totală de apă de 1036 mm. Ei pine, în anul 1911 s'a constatat că în 
ziua de 14 Iulie dela prânz până la 15 Iulie la prânz, adică în 24 ore 
s'a ;tdunat o cantitate de apă de 1168 mm. pe un platou al muntelui 
Baguio (cam la 1450 m. altitudine) din insula Luzon, făcând parte din 
arhipelagul insulelor· Filipine. Cantitatea de 1168 mm. de apă este dar 
cea. mai mare constatată până acum pe faţa pământului, în curs de 
24 ore. 

Se ştie pe de altă parte că cea mai mare cantitate de apă, care 
a c�z_ut într'un minut pe faţ� globului, este până acum de 10,25 mm. 
ceea ce s'a întâmplat la 7 Iulie 1889 la staţiunea meteorologică dela 
Curtea de Argeş, unde în interval de 20 minnte s'a adunat 205 mm. 

• de apă. Se mai ştie de asemeni că la Caraomer în Dobrogea au căzut
320 mm. de ploaie în 4 ore, în ziua de 17 August 1900. (Vezi Hepites
Rupere de nori la Caraomer în Dobrogea, Analele Acad. Rom. Tom.
23, pag. 48).

(Din Bulet, Soc. Regale Rom. de geografie, Tom. XL, 1921, P,Bg, 388). 

ERATA 

In No. 1 An. III pag. 33 rândul 4 şi 3 de jos în sus : 
1n loc de : Nu încetase tncă noua emigraţie bulgdrească. 
Să se citească : nu începuse încă noua imigraţie bulgăreasca. 
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Librăriei H. Steinberg a Fiu. 
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FENTf(LJ CALLATIS 

Ţările de veche civilizaţie din Apus, in dorinţa de 
a cunoaşte cât mai mult din tainele trecutului, cu care 
se lărgeşte şi ·se îmbogăţeşte viaţa prezentului, merg in 
ţinuturile depărtate, de cultură antică, ale Răsăritului, şi, 
cu mijloace din belşug, sapă, cercetează, publică nenu
mărate lucruri nouă asupra Acelora, dela cari, în mare 
parte, se trag gândurile şi faptele noastre de azi : Greci, 
Egipteni, Asiro-Babiloneni şi alţii. 

In ţara noastră există încă destule urme ale vieţii 
de neasemănată armonie - pare, pentru totdeauna tre
cută - a Elenilor. 

Ce-a fost in Torni, e pierdut. Ornşul banal de azi e 
aşezat deasupra şi tudeşte cu masivitatea lui inertă mor
mântul contemporanilor lui Sofocle şi Fidias. 

Histria, cu mai mult noroc, a rămas neprnf ana tă de 
aşezările moderne. Barbarii tt·ecuţi şi prezenţi au furat 
ce-au putut din ruinele ei. Dar locuinţe m·âte şi stupide 
n'au clădit în singurătatea senină a ruinelor ei. Inchină
tori marei ei amintiri, noi chemăm azi cu iubire şi pietate 
la sfânta lumină a zilei umbrele anticei cetăţi 'şi, ca oa
meni, ce-au fost, ei surâd din nou bucuros la blânda 
mângâiere a cântecului amintirei� 

Şi, intre nenorocirea Tomilor şi soal'ta bună a His
triei, stă Callatis. 
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Mândră şi vitează, credincioasă şi strălucită, se ridică 
fiica Heracfeei dorice, fiică ea însăşi a Megarei, de pe 
melancolicul ţărm corintic, sunt acum 2500 şi apoi 2300, 
şi apoi iară 1800 de ani, cu temple şi portice, şi teatre 
şi gimnasii, cu totului tot de marmoră. 

De-asupra ruinelor ei s'au sălăşluit într'un biet târg 
sărac şi urât barbarii vremilor noastre. :Oelicatele reliefe 
funebre de marmoră, aburite de uşoare culori care se 
adăogau Jucirei prea albe a pietrei, sunt azi material de 
ars var, pentru genialii turco-tatari ai prezentului. -r 

Am spus Puternicilor zilei, i-am rugat, să aşeze co -
cioabele contemporane ceva mai departe de sacrele ruine. 
E loc destul împrejur! Dar cu cine să te înţelegi ? Nu 
sunt eu insu-mi un pribeag rătăcit, cu visuri din altă lume 
in mijlocul celor ce au interes numai' pentru ce e îmbui
barea greoa.e a trupului, dar nu .au nimic pentru bruma 
de suflet câtă a· mai rămas pâlpâind în bietele lor fiinţe 
de o clipă. 

Callatis se va acoperi încet de urâţenii moderne. 
Anticii vor dormi încă mult subt moloz. Bucuria lor copi
Jăr�ască -'spusă pe atâtea din pietrele lor de mormânt -
de a mai vedea odată buna lumină a Soarelui. nu le va 
fi sortită. 1n mormintele arlei şi vieţii lor se vor cobori 
subsolurile măcelăriilor şi cârciumilor moderne Din mar
morele lor vor face mortar şi piatră de clădit la cazăr
mile lor informe. 

· Dar eu atunci voiu fi, insu-mi, de mult trecut' la
umbre. Şi, cine-ştie, urmaşii, mai înţelepţi ca tovarăşii 
mei de vis, în zilele cele ciudate de azi, voi· fi de părere 
că e naiv şi neeconomic a nu utiliza aşa nişte excelente 
cariere de · piatră, gata lucrată, cum sunt toate ruinele 
greceşti şi romane, ale Patriei noastre de azi. 

Şi totuşi, o litanie, o plângere, o amintitoare cântare 
de dragoste, va fi răsunat �i pentm Callatis, înainte de 
a fi plecat eu la umbre. 

VASILE PÂRVAN 

Profesor Ia Universit. clin Buc11reşti. 
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,,BULGA.Rll'' LUI BOSCOVICH *) 

Pentru studiul Dobrogei în .sec. XVHI memoriul lui 
R .. G. Boscovich: Ginrnale di un viaggio da Conslanti
nopoli in Polonia, Bassano, 1784, 1) se înfăţişează. ca
cel mai veridic şi mai amănunţit izvor de , informaţiune 
geografică şi etnografică. Polemica dusă în jurul vechimei 
elementului românesc sau bulgăresc în Dobrogea a . uti
lizat pe acest autor din amb_ele puncte de vedere. B.os
covich pomeneşte şi pe Români şi pe Bulgari ; .mai . mult 
însă pe aceştia din urm3, lucru care a fost exploatat din 
belşug de învăţaţii bulgari. Crţd că o citire atentă a 
lui Boscovich şi o _confruntare cu alte izvoare. contim
porane, poate arăta că adevărul este altul de cât cel ad
mis tacit de noi până acum şi proclamat triumfător de 
vecinii noştri. ,,Bulgarii'' lui Boscovich nu sunt atât de 
Bulgari pe cât se crede. 

Acest autor numai rar poate da indicaţiuni .exacte 
cu privire la naţionalitatea locuitorilor, făcând parte din 
convoiul unui ambasador englez. Boscovich trece repede 
prin sate şi numai la popasuri . inai lungi îşi .putea da 
seama C:esluşit de deosebiri naţionale. Aşa menţionează 
la Ienibazar, tocmai lângă Varna, o „famiglia valaca'' (p. 66), 
pentru că doarme în casa ei. Tot aşa „Ienikioi" e men-

'') Acest articol a apărut întâi în « Lui Nicolae Iorga, Omagi_u»
p. 313-318. Ed. Ramuri. Craiova 1921.

1) Călătoria fusese făcută în vara anului 1762.
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(ionat ca locuit de „cristiani che parlavano la lingua Va
Iaca" (p. 86) pentru că· popasul de noapte se face în case 
româneşti. Altfel el se crede achitat cu menţiunea «cris
tiani» sau crcristiani bulgari». 

Ca şi la călătorii dinaintea lui, interesul mare era men-
. ţionarea populaţiunii creştine în această parte a împără

ţiei turceşti. De aceia distincţiunea între creştini şi musul· 
mani nu lipseşte niciodată. Când se pomeneşte „cristiani 
bulgari" nu înseamnă num�i de cât că. Doscovich s'a 
gândit să dea o calificare etnică. L:1 el toată ţara de la 
Balcani la Dunăre rar este ,,Turchia" (p. 79, 82). dar 
mai întotdeauna ,,Bulgaria'' ( cuprinzandu-3e aci si Dobro
gea). Aşa la p. IV : ,,attraversando la Bulgaria e la Mol
davia; p. 94 : la Galaţi e găzduit într'o mânăstire, care 
îi pare magnifică, faţă de acele „case de villagi di Bulga
ria" ; cf. pp. 80, 81, 103, 104, etc. Locuitorii creştini ai 
acestei ,,Bulgaria'' sunt deci pentru el, de câte ori nu 
are alte indicaţiuni mai precise, ,,crisliani bLLlgari", fiindcă 
locuesc în ceia ce el numeşte ,,Bulgaria". Epitetul se 
referă de multe ori la un fapt geograf ic, nu etnic, în
tocmai cum la Lauterer şi Mihanovici de mai târziu (178:2-B) 

. ,,bulgarisches Dorf" şi ,,wallachisches Dorf'' înseamnă : sat 
de pe malul drept şi sat de pe malul stâng al Dunării 1).

Aceasta nu este numai o hipoteză. Sub Bulgarii lui 
Boscovich se pot dovedi, în Dobrogea, Români. O primă 
dovadă e cu satul Ballagikioi, pe care Boscovich îl des
crie ca format din două erupe de case depărtate înlee 
ele de un sfert de milă. Intr'o parte locuiau Turci, în 
cealaltă „cristiani bulgari". Invăţaţii bulgari s'au grăbit 
să aducă această menţiune ca argument despre populaţia 
bulgărească a. acestui sat şi de aci despre preponderanta 
Bulgarilor în Dobrogea _pe vremea lui Boscovich.-Avem 
însă isvoare cu care putem controla spusele lui Bosco
vich. Harta , Plans der MoM.au, Basarabie11, und H'a-

1). V. memoriile lor pubiicate N. Docan., Exploraţiuni austriace pe 
Dunăre An Ac Rom , Secţ. Istor., Ser·a II, Tom XXXV[ ,1913-1!114)- Cr. 
la Paul din Alep. satele de „creştini bitl!Ja1·i" din Dobrogea. Asupra lrir a 
avut îndoeli d. N. Iorga, care propune: ,.sate de cr, şlini din B,ilgaria''. 
(Droits nationaux eţ politiques des Rmminins dans la Dobrogea, Iassy, 
1917, p. 58). 
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lahey, nebst nngrdnf ::,enden Theilen von Pohlen und 
BLLlgarian" lucrntă între 1769 -1774 1 )-deci aproape 
contimporană călătoriei lui Boscovich, - înregistrează 
aceste sate cu două semn.e şi cu o singură numire : Bal
!a jesU. Iatr'o hartă de mai târziu, a lui F. f.ried/) 
avem numele ambelor sate: Balladzsi şi Baltadzseszli 
care in !tarta lui F. von Weiss. 3) apar Balladschi şi
Ballaschesli pe pârâul Ballaschesti. Harta statistică rusi 
din 1835 4) are numai Balladjeşli, cu semn de silişte ;
Ion Ionescu 5) : Balladjechti; Central Europa 6) : Balla-
ceşli, etc. 

Se pare că satul, întemeiat de vre-un Baltagi, so!
dat purlător de baltag-şi Cantemir pomeneşte astfel de 
ostaşi în garda sultanei Valide-a fost populat în mare 
pa1·te de Români, apoi s'a dedublat, aşezarea cea nouă 
luând nume românesc derivat de la aşezarea cea veche. 
Războaele l-au adus ia o singUl'ă aşezare-şi e caracte
ristic că numirea romanească s'a păstrat, chiar când 
nu a mci.i fost populat de cât de TUl'ci, cum îl arată 
harta lui Ion Ionescu. 

Deci numele satului de ,,creştini bulgari" ai lui Bos· 
covich era românesc. Satul fusese întemeiat de Români 
şi îşi păstrează numele române.se în toate hărţile vechi. 
Ar r, riefiresc· să admJem că tocmai în vreme(), lui Bos
covich, Românii fuseseră înlocuiţi cu Bnlgal'i într'o regi
une cam în ,, Plans'; se arntă ca intens populată de sate 
româneşti indis �utabile: Dojan, SchirigLil (Siriul), Tilâ
leşlj> Gindereş 1j (Ghizdărnşti), Skro/e1�j, Gasine:j�j, (Hă
silneşti), Straja, Karpic::,j. 

1) Hartă manu5cdsă în co· ecţiunca Academiei Române ; necata!ogl}tă •.
d. N. DOCA N o descrie în : Lucrările cartoyrafice despre războiul clin
1787-1791, An Ac. Rom, Secţ. Istor., Seria 11, Tom. XXXIV (1911-Hl121
p. 1269 -70 Asupra importan!ci acestei hărţi am atras atenţiunea în: Ro
mCmii clin Dobrogea, ele pe o hartă clin circa 1769 -7.J., în Analele Dobro-
gei, I (1920), p. 532 -fi99.

2). F. F.RlED, Carte de lei Moldavie, Valachie, Bessarabie avcc la 
Transylvanie et la Bncovine, Wienne. 1828. 

3). F. VON VEI-.;S, Carte cler Eiiropaeischen Turkey, Wien 1829. 
4). Asupra ei v. G. VALSAN, O fascr, 'tn popitla1·ea Ţărilor româneşt-i 

Buletinul 8. R. R Geografie, j912 
5. ION IONESCU, Esciwsion cigricole clans la Dobroudja, Constanti

nople, ·1851. 
6), I. SCHEDA, General-Karte cles oesterr. Ifaiserstaates, etc. Wien 1856 
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· · De altminteri chiar · Boscovich ne oferă argumente
ca s�· putem contesta afirmaţiunea sa cu priviri la naţi
onalitatea locuitorilor. Convoiul în care se află călătorul, , 
de frica ciumei, nu intră î11 sal, ci se opreşte, pentru 
popas1.d de noapte, în marginea satului turcesc, în cor
turi. Sa tul turcesc singur era lângă drum. Satul ·creştin 
se afla ascuns mai departe în susul văii. Boscovich ada- · 
ugă: ,,si parlo anche con alcuni de crisUani'', care nu 
mai sunt numiţi Bulgari. Forma refiexivă a verbului per
mite presupunerea că nu Boscovich în persoană a vor
bit cu sătenii. Din text e sigur că Boscovich nu a cu
noscut direct satul creştin şi e posibil să nu fi vorbit nici 
cu sătenii din el.. 

Acesta nu e singurul caz. ,,Sarakioi'' e numit de 
Boscovich ,,villaggio cristiano di 150 case in circa". Aci nu 
se precisează n_aţionalitatea. D. Iorga a arătat că satul 
era românesc, după menţionarea preotului care depindea 
de un Episcop al Moldovei. Cred că pasagiul lui Bosco
vich oferă un alt argument care nu a fost luat în seamă. 

In acest sat Boscovich e nevoit să vorbească cu 
gazda lui prin interpret. Boscovich era însă ragusan, 
slav de origină şi se înţelegea bine cu Bulgarii, cum sin
gur arată aiurea (p. 31). Creştinii din Sarai nu erau deci 
Bulgari ; ei depindeau de o episcopie moldoveană. Am· 
bele argumente se întregesc spre a stabili defmitiv naţi- , 
onalitatea românească a locuitorilor. 

1n lumina acestor exemple se poate judeca mai bine 
menţionarea la Boscovich a satului ,,Dajakioi, villaggio 
ben grande di 300 case tra Turche e Bulgare" (p. 85). 
Numirea turcească, pe. care o mai găsim în harta Me
siodacului 1) e de aceiaşi categorie ca Baltag,kioi, Sara
kioi şi lenikioi, pe care îl vom vedea mai Ia vale : e co
relativul turcesc al unei numiri care, la această epocă, 
exista şi în româneşte, dar pe care Boscovich nu o pu
'tea auzi, fiindcă în convoiul său călăuzele erau numai 
Turci şi Tătari. Daiakoi corespunde lui Dăieni de azi, 
care trebue să se f1 pronunţat Dăiani,-căci altfel nu 

1), N. IORGA, O hartă a 'fării-Româneşti şi un ireograf dobrogean din 
circa, '1780. An. Ac. Rom,, Secţ Istor. Seria Ir, Tom. XXXVI (1913-14, 
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ar fi explicabil cum s'a păstrat sub această formă pe 
atâtea hărţi vechi. Pia ns (1769-74) îl înregistrează Dojan, 
F. l. GUssefeld (1785) 1), Daja, Fried şi Weiss (1828-29)
Dojan, Harta statistică rusă (1835) Doiani, Ediţia Atla
sului Stieler d:n 1834: Do.ian; Ion Ionescu (1851): Da
jeni ; Central Europa ( 1856) : Doieni, etc.

Cât despre casele ,,bulgare'', ele îmi par tot atât de 
bulgare ca şi cele dia Băltăgeşti. Boscovich, care face aci 
un scurt popas de amiaz, nici n'a avut vreme să-şi dea 
seama de naţionalitatea locuitorilor. Nicăeri aiurea, în 
toată literatura folosită în desbaterea chestiunii etnice do
brogene, nu sunt menţionaţi în acest sat Bulgari. Ro
mânii apar însă în număr de mai multe mii dela 1603 
(V. Alvise Radibrati apud N. Iorga, Dro:ls nalionaux, etc., 
Harta statistică rusă din 1835, arată în jurul satului o 
toponimie exclusiv românească: Rotunda, Gropeli (Gro
pile), Frecaţeia (cf. satul Frecăţei), Sermurofll (Tărmuro
iul ?) Doianilo (,)-Ostrovul, Libodoiu (Lebădoiul), Detu

natu, Verig11 Stoeneşli, etc: 
E interesantă menţionarea în fruntea satului a unui gu

vernator, care poartă titlul de Voevod (p. 84), ceia ce 
aminteşte pe ,,Domnul Constantin, Boer de Măcin'_' al 
poeziilor popuiare dobrogene 2).

Urcând râpa de la Dajakioi la lenildoi, Boscovich 
trece fără să se oprească, pe lang satul Taschburmi., cu 
50 de case „tra Turche e Bulgare''. Această fixare a 
naţionalităţii din fugă îmi pare prea problematică spre a 
insista asupra ei -Satul care se pare că a avut o viaţă 
LL·ecătoare, e înregi.strat şi la Mesiodacul, pe malul Du
nării. Pe alte hărţi nu-l rnai găsesc, D. A. P. Arbore 11)
crede că se afla lângă la�ul Razim, unie şi azi există un 
deal Taschburun (sic). 

1). F. L. GUSSEFELD, Cha• te von der Moldau und Walachey, etc. 
Nurnberg, 1785. 

2l. Yoevozi mai erau şi în alte părţi ale Turciei, V. Cronica expedi
ţiei Turcilor în More ea. editată de d. N. IORGA, p. 40 şi nota; pentru A-iani
= guvernatori la h,,tarP, ib p. 1; pentru boerii Dobrogei, afară de poeziile 
populare - nurada, nrătescu, - v. şi Palaţinul de Kulm: 150 boeri în Do· 
hrogea, în N. IORGA, Acte şi fragmente I, p. 93.

3). P. ARBORE. Din etnografia Dobrogei: Aşezăi'ile Bulgarilor, Arhi
va Dobrog1;i I, 1916, p. 27. Având în vedere textul lui Bosoovich, e greu 
de admis această identificare. 
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Boscovich mai înregistrează un sat /en;kfoi, unde 
convoiul găseşte popas de noapte în case sărace dar 
curate de creştini ,,che parlavano Ia Iingua Valaca'' (p. 86.) 

Acest sat este Satul-Nou, după posiţie, după popu
laţie şi după nume, care nu e de Gât echivalentul nume· 
lui românesc. 

Nu cunosc nici o altă hartă care să-l înregistreze 
sub forma lui Boscovich, care, cum am spus, era informat 
asupra numirii satelor de călăuze turceşti. F. fried are 
un Talaresk în apropiere,-numire românească arătând 
că pe lângă un sat românesc se mai afla şi altul tătă-

. resc, care căpătase un nume de la Români. F. von Weiss 
înseamnă pe apa Cernei un Tschenikoi. Acesta nu cred 
să fie Ienikioi, ci Cernikioi, un dublet al satului Cerna 
( vezi-I în lista satelor dispărute la Ion Ionescu, care are 
pe Cerna intre satele existente) Forma curat românească 
apare pe harţi curând după călătoria lui Boscovich. F. L. 
Giissefeld ( 1785) înregistrează în acest loc Nou ; F. Jos 
Ruhedorf (Mappa specialis Walachiae, 1788) îl are sub 
formele: Noi, Noen, puse alături; F. Fried: Salonou; 
F. von Weiss: Salanou, etc. Savantul bulgar d. A. lschir
koff, îl numeşte Eni-keni şi Nouo-Selo ,,ou bien en rou
main Satu Nou''. D-sa afirmă grav 1) că în acest sat au
venit din Basarabia, Bulgari în 1858, iar Români in 1860 !
Deci tot Bulgarii sunt mai vechi-cu doi ani! - Că Bul
garii au venit atunci, este foarte probabil. Dar Românii
erau şi pe vremea lui Boscovich-cu permisiunea d-lui
lschirkoff, care a citit pe Boscovich -şi ştie să-l apreci
€ze deosebit când vorbeşte de „cristiani bulgar1".

Numele românesc păstrat în atâtea hărţi vechi arată 
d!, cel puţin din vremea lui Boscovich până a-z.i, Româ
nii au continuat să populeze neînlrerupt salul. 

G. VÂLSAN

Profesor 1 a Universitatea din Cluj 

1). A. I 5CHIRKOFF, Les Bulgares en Dobroudja, llerne 1U19, p. -160. 

r 
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IN JURUL "ALEXANDRIEI". 

•f'AŞTELE BLAJINILOR• şi altele.

I. Numărul din Oct.-D�c. 1921, al revistei de faţă repro
duce (p. 578 sqq) un articol al d-lui Tb. Sperantia asupra Bla
jinilor sau Rohmanilor, în care excelentul anecdotist ajunge la 
rezulta tul, sensational, că „Rolunanii sau Blajinii sunt Romdni, 
adecă fraţi de-ai noştri, pe cari i am lăsat, nu peste Mare, ci la 
Mare, în pa1·te1 unde se vars:!i apele Bucovinei, adică în Dobro
ge.1". Aceasta, din cauză că în cutare versiune bu;ovinem1 a 
credintei d�spr<! Rohmani S! spune că ei „trăes.: p.! lângă Mare, 
pe undi! s� varsă a;:i�le din Bucovin:1, în tara păgâneas:ă". 

Monografia Sărbălorile la Romdni a răposatului părinte -
Maria11, totuşi, din care şi-a cules d. Sperantia .argumentele" şi 
la care trimite odată, i-ar fi putut arăta, că ipoteza d sale nu se 
sprijină pe nimic solid şi că, asupra originii Rohmanilor, s'au 
exprimat de mult păreri fără de ·as�măn ll'e mai plausibile. 

„Rofnzanii, numiţi altmintrelea şi Rogmani, Rochmani şi

Blajini",- se poate ce:i acolo, în voi. III, p. 171, sqq, sub til· 
lui de Paştele Blajinilor, - ,,sunt, dt1pă credinta şi spusa Ro· 
mânilor din cele mai multe părţi a1e Bucovinei, un popor creş
tin, care locueşte într'o ţară d<!părtată. lnsă cum se numeşte ţara 
a:eea ş· în care pute din lume se află ea, nime nu ştie cu si-

. guritate. Aşa, Ro ninii d;n Volovăţ şi c<!i din Gura Humorului 
cred şi spun că H.ocmanii, numiti de cd din urmă Rohmani Şi 
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Blajini, locuesc lângă api!le cele mari, în care se- varsă toate 1)

râurile, pâraele şi pârâiaşele; cei din Boiari şi Cernăuţi zic· că 
trăesc într'o pustietate mare, pe ţărmul Mării; cei din Suceava, 
Rădăuti şi Fundul Moldovei spun că trăesc în Ostroauele Mări
lor ... ; cei din Mihalcea spun că Rohmanii sunt Români 2) ca şi
noi, ba încă mai buni decât cei din Moldova şi că ei trăesc foarte 
departe peste Mare, to :mai acolo de unde-s Jidanii, la Ierusa
lim, dar mai încoa,e de ei. .. ". 

Mai precis (p, 173, nota 5) : Rohm anii sunt.,, nişte că!ugări, 
cari trăesc în pustie", nişte „pustnici, cari postesc opt săptămâni 
şi au Paşti abia atunci când văd că vin coji ele ouă pe râuri". Căci 
la Paştele noastre, gosp'Jdinele au grije să arunce în apă găocile 
ouălor, iar „găocile arurcate pe apele curgătoare încep a pluti 
şi a se duce pe apă ia· jos, până ce dau de Apa Sâmbetei şi cu 
aceasta ajung apoi în ţara Rocmanilor" (p. 17 4 sq.), cari află 
astfel, de sosirea Paştilor şi le serbează la rândul lor. Le serbează, 
însă, şi Românii noştri, dar mai ales Româncele, cântând „ intru 
amintirea fericiţilor Blajini" (p. 179). 

Că această prăsnuire a „fericiţilor" nu e decât u-n străvechi 
aspe,t popular, al cultului morţilor, - pretutindeni „buni" lat. 
man€s din manus-bonus), ,,blajini� (sl. ·bla?:en), ,,fericiti" (�r •.
µci:xciptot 3) - va recu 'loaşte, sper, şi d. Sperantia. Apa Sâmbetei

care curge prin ţara lor, e fluviul tipic al Infernului. (v. n. urmă
tor!). 

<, Blajini, ,,fericiţi", .sunt însă şi locuitJrii Insulei Fericiţilor 
din „Alexandria" ,celebrul „Ostrov al Macaronului" (l\lfaxcipwv vfiao,;), 4)

1) Nu numai ale Bucovinei. de1:i !
2) Etimologie populară rRohman-Român', ca şi ,Royman - rog

(corn) sau Ruginani-rug (Coşbuc p. 182) 
3) Fireşte, înRă, că <<prea-fericitul>), ca titl•! al Patriarhilor (gr,

µa.xcxpt<ili:cxi:o, alături de 1tci:va.11w,:a.i:o,· prea-sfinţitul), n•1 îndrept.ii.teşle 
la· concluzi relative la data morţii acestora, cnm credea d. Gioqre 
Pascu (Istoria literaturii române din secolul XVII, p„ 155 ; , t;f. recli
ficarea d-lui D. Rusc;o, în «Ada-OS>)). O expunere complectă, relativ la 
ace.ste epitete, dă H. Gelzer, Dei· Pcitriarchcit von Achricla, p. 17 sqq. (în 
special dP.spre µ-tY.cxp:<ili:cxi:o, v. pp. '181 .:_3), 

4) l\llcrnc!pwv •1fjao,;, încă în Pindar, Ol. II, 77 şi· Uerodot III, 26
(((Ostrovul fericiţălon) în 1rarl. vr., ed. Iorga, p. 157). Interesant1., mai 
ales, acea:<tă meritiune, uitată, clin rorespondenţ11 hii Cicero: ,,Ne vi
vam, mi Attice, si mihi non modo Tusculanurn, ubi ceterorrui sum li
henter, sed µa.xcipwv vfjcroi tanti sunt, ut sine te sim tot rJies'• Acl. Atticum
XII, 3, 1).-0bservăm aici că numele Impăratului din c<Macarom) î� 
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care în versiunea sârbească, (ed. Novakovic, p. 85 nota) se chiamă: 
Ostrova Blazenik (cf. Ostroave a'Blajinilor, în „Mărgărit�re" 
din 1744, citat în Dict. Acad., s. v. blajini). Iar, pe de altă parte, 
se ştie că aceiaşi Blajini, adecă Nagom1zdri, ,,înţelepţi goi" 
(roµvoaoq,ta't-x(), în redacţia bizantină a romanului lui Alexandru ob
vin ca Brahmani (Bp:zxµiivo:\;), - nume foarte curând corupt în : 
Rahtnani (v. Novakovic, p. XXV[[(, nota 1); cf. şi acei Rah
manţi, din zilele cărora ar data vârcolacii, după Iordache Go
lescu (G. T. Kirileanu, în „Şezătoarea" 1922, p. 107.)

Indentitatea Blajinilor sau Rohmanilor cu Brahmanii, cat·e 
se impunt>, aşa zicând, cu rigoare matematică, - a stabilit-o cel 
dintâi Dr. Jgn. loh. Hanusch, în opera sa: Die Wissenschafl 
des slavischen Mythus, im weilesten, das altpersisch-lithaui
schen Mythus milum/'assenden Sinne, Lemberg 1842, p.197 (apud 
Marian, o. c. p. 186 sqq.). E1 a fost reluată apoi de d. N. Car
tojan în ,.4.lexandria în literatura românească, p. 100. 1)

Conclusia e evidentă : 
Puştile Blajinilor (într'un cântec popular basarabean din 

colectia recentă a d-lui I. Buzdugan ap1re interpretarea de etimo-

red. bizantine, Dan<lamis, căruia i s'a substituit ulterioe epitetul Euaut 
.;udv-t"lj\;, ,,plăcut" (Caetojan, p. 43, cf. Ivan-Impărat din basme), era în 
realitate, numele unuia dintre filosofii din suita lui Alexandrn, cinicul 
Danclamis, la Straho, gre .. :it: McMJapt\;, (v. Camillo i\[orelli, Su�ICI: ti-'!-cc�
clel rnin:anzo e clella novella ,,Alessandro. e Dan<lamis, în (<Stud1 1taltam 
di Filologia classica», n. s. I ('1920), p. 25 sqq. ), ceiace explică numele 
Meiieadra din versiunea sârbă, care-l consideră, Jmpreună cu Ar·isto
telea, ca «dva makedonske filosof» (p. XLIV, Novakovic, unrl.e „filo
::;of S�foklje", p. XLV[, corespunde cn « filosofu I Sofiochie>l al nostru :
CartoJan, p. 53). 

Pentru Da1·dauş, voevodul (cf. în Marele Dict. Ceogeafic: llfan
te_le Dwrdăliişuliii), pe care l-am indentificat cu Danclaruşa, Dardanuş
<lin_ Novakovic (v. Dacoroinania, I, p, 456), sunt de comparat nu nu
mai Adp,avot, (,,Dardalii" dio col. de poes. pop. Giugle�-".âlsan, p_, 27� 
Danlanlii ?), ci, mai cu seamă acei Âotv�clptot caucas1em, ident1flcat1 
de Tomaschek (Die alten Thraker, p. 26) cu Cerchezii (Kipxo:,at), şi 
chia(' Acip�<X'lic\; Curzi din IIerodot (ihid).-!'fam putea spune, dacă_�
partrne aici n. topic vlăscean Dcmdara; dar faimosul n. de fanuhe 
bulg. Danclarevschi e, foarte probabi!, din familie. 

1) Părerea, cliYergentă, susţinută de Kaindl Die lluzulen,, p. 76,
ap. :Marian, o. c., p. 187 nota 1), că numele Rahmanilor ar deriva din 
arab. rachman, «blând hlajin»,-frecYent în toponimia balcanică, şi'n 
Dobrogea.! - a reprezentat-o Ia noi d. Săineanu (lnfl. orientală, I. 
p. CCLXXX).
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logie populară: ,,Paştile-bliijinele") nu au în ele mm,c spe:
fi� dobrogean.1), 0l'iginea Blajinilor sau, Rohmanilor e în,i Ale
xandrie". 

II. ,,Apa Sâmbetei'', lângă care locuesc Blajinii, apare azi
în locuţiunea a se duce pe Apa Sâ.'mbelei, ,.a se duce pe copcă", 
şi'n imprecaţiunea: ,,ducă-se pe Apa Sâmbetei,..:__şi a D_uminicii I" 
(cf. Hasdeu, Etym. Magnum, H, col. 1288). 

Topografia ei e următoarea : 
„lmprejurul Iadului se află un fel de câmpie ste1rpă, ,a şi 

câr.d ar fi arsă de foc ; iar prin câmpia aceia trece Apa Sâm
betei, care se revarsă în lad" .. (Marian, Inmormânlarea; la Has
deu, o. c., I, col. 184),-spre deosebire. de Apa Duminicii, ,,un 
râu mare şi limpede", care „trece prin mijlocul câmpiilor întins'.! 
din prejurul Raiului" şi „se revarsă în Raiu" (ibid). 

Pomenirea Apei Sâmbetei în povestea bucovineană cu „Pre
mintele Solomon" (o. c. rr, 1288), ad-�că însuşi Solo:non înte
leptul, arată limpede atmo�fera biblică, de Vechiu-Testament, a 
�-.uperstitiei - şi Apa Duminicii nu e, fără îndoială, de cât un 
pendant creştin, o conlre-parlie a Apei Sâmbetei iudaice. 

ln acele părti ale Orientului, însă, această Apă a Sâmbe
ir!i a avut, se pare, un substrat geografic real: fluviul Nahr
Arka 2) de as1ăzi se chema, în adevăr, odinioară �oc66oc,txb\; 1tnaµo, 
(josephus, 13ell. Jud., VII, 5; cf. Pauly-Wissowa, s. v.), de oare
ce „curgea şese zile p� săptămână, iar în a şeptea seca". E cunos 
cutul 2:ix66itwv,, Sabbalion, Sambation, ,,Sabbatfluss, ein mythis
cher Fluss, der nach der jiidischen Sage die Sabbatruhe beob
achtet", despre care se vorbeşt� şi'n Lexi:onul Meyer 3).

·l) Cf. şi rut. na rachmcmsky·i velyk elen, propriu: «la Paşte te
F.ahmanilo1 >), adecă «la Paşte!ele calului)), acl Graecas JCalenclcis (�li
ldo,:il:h. Die tC1rk. Elemente in elen sC1rlost-Lmcl o,;teul'opii.isd1eu Spra-
chen, s. v. rahman, p. 145).

2) De fapt: fluviuţ Arka, de oarece nahr = naha-i· e cuv,'tnt•1l.
;,emit pentru l<l'luviu>), precum cl•ivipa din Dwipa Sukhata,1·a,, «Soco
tora >) (una din insulele cu care a fo:,t indentificat «Ostrovul Macaron))) 
c terminul sanscrit pentru «insulă�. 

3) Ca o c11t'iositate ele istorie cult11raliî, notăm c;ă ng1·. - pop.
aci613tx,tixi:1xiov, ,.c�ntime ou centimes payces au maître cl'ecole par Ies 
i"•coliers chaque samecli, honoraires (Contopoulos), se plătea pe vre
muri şi'n Ardeal, în natură: «Merită crezare împărtăşirile tratliţioJale, 
că plata (preotilor san <<dascălilor))) o formau contribuţiunile de bună 
voie ale locuitorilor, oauii, poame, hn'tază, lapte, grăunte lemne de 
foc, ce le aduceau copiii de acasă (Sabbatalii). (V. Păcală, Monografia 
com. Răşinari, p. 375). 
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I. Ma• q uart ( Osleuropăisclie und oslasiatische Strelfzt1.ge,
Leipzig 1903, p. 197) îl cmtă prin Africa, respingând părerea 
lui Westberg, care-l localizează în Rusi:i, .la Chiev, interpretând 
greşit pe �:xµ6onci�, (= scand. S:1ndbakki! ,,Sandbank"), numele 
acestui oraş la Porphyrogenoetos (De adm. imp. ed. Bono. p. 
75, 1) '1), în legătură cu iadaismul Chazarilor. Controversa asu- .
pra realităţii, substratului şi sit:.iaţiei fluviului, nu are însă de 
cât un interes secundar pentru noi, odată ce e fapt că, în anu
me redacţii, ,,Alexandria" vorbeşte d<!-o „Apă a Sâmbetei", ca 
de unul din râurile care, împreună cu Rdul-de-Lapte şi Râu/

Nisipos, duc la „Ostrovul" Brahmanilor,-,,Rohman'lor" sau „Bla
jioilcr" noştri (v. tn deo�ebi: Th. Noldeke, Beilrăge zur Ge

scliichle des Ale:canderromans, ,,în Denk,chriften der (Wiener) 
Akademie" voi. XXXVIII, 1890, p. 48, cu nota 4). 

III. Măr::-Roş. Ca o expresie „egală cu Duce-te-ai pe apa
Sâmbetei I" se citează în Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporu
lui român, p. 10, b '.ăstămul : ,, Ou ce-te-ai la Măru-Roş!". 

,,E unul din cele mai îngrozitt>are blăsteme". 
„ln Vâlcea", expresiunea Măru Roşu este egală cu limita 

cunoştintelor geografice pe care le are pop >rul. Aşa, un ţăran, 
care făcuse armata la Bârlad,...,...oraş care pentru el era un f:I de 
finis terrar,-îmi spunea că de la Bârlad încolo „este Măru-Roşu" 
(ibd. p. 9)". 

„Până mite la Măru-Roşu, unde-i Călăraşul de astăzi", ştie 
că i-ar fi gonit odiniv3ră Nemtii pe Tur�i un ţăran din 0ovurlui 
(Graiul nostru, I, p. 3n). 

Fireşte că localizări ca acestea (Bâ.lad, Călăraşi) sunt lip
site de orice valoare-ca ş,, m.d sus, «râurile Bucovinei>>: ele 
nu sunt de cât expresia individuală, subiectivă, a orizontului 
geografic al celui ce vorbeşte. Ar fi interesant de văzut unde 
aşe�ză Măru-Roşu-:Jacă expresia li-e cunoscută-locuitorii din 
cutare cătun mehedinţean, care el însuşi se cheamă - de sigur 
pentru un motiv mult mai concret - Mărn RoşLl, E psihologia 
tuturor adaptărilor. 

1) Numele tătăresc al Chievului ar fi, după Brnun, acel Ma1xap!.x
la Neilos Doxopatres, în -f 143), car� ar r.01·esp1mde cu «oraşul Scitic», 
Mangalia,, <<11bi Eu1·opa terrnrnatur», din Simon de Keza (Marquart, p. 
59), irleuli!icat de Ktrnll Geza cu Mongolia, - Adăogim că şi Ma,nga
lia noastră ar putea fi o pronunţare slavă a lui Mongolia, deci fără 
legătură cu mangal, cum se crede, 
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Ceiace e general în această credinţă este extrema depărtare a 
locului indicat prin Mărul-Roş - şi, cu ace5t tnţe'es, expresia 
românească, atestată şi aiurea (v. Dacoromania J, p. 455) este, 
fără îndoială, identică cu ngr. '1j Koxxm1 µ:ri:i..,a, la care am rapor
tat-o, după Politis (I. c:), şi care se întâlneşte, Ia Grecii mo
derni, în legendele din ciclul lui Alexandru (cf. încă : Ath. Bu
turas în „Zeitschrift des Verei ns fiir Volkskunde. zu Berlin", 
XXIV, p. 169). 

Interpretarea de "Persia" ce i s'a dat, în cadrul acelor legen
de şi în legătură cu celebra profeţie din Dukas, cu Movolli;vllpiov,

din hotarul Persiei, până unde vor fi isgoniţi Turcii de către 
Romei ( cf. şi 0piivo\; tii1: K-ito:i..i;w;;, v. 866), coroborează cu Cazâl
baş: ,,Persan", literal: "C:1p-roş" (fes roşu), - în "Alexandria" 
românească şi : Cazârvaşi-,i cadrează, mai larg, cu cele ce ştim
relatfv la criteriile orientale de deosebire şi denumire c: ţinutu
rilor, după colori : Marea-Roşie pare a însemna, de fapt : ,,Das 
Meer des roten landes", sau „Marea Străinătăfii" (rot=auslan
disch)-Te Teşer, adecă „ Ţara Roş'e" s1u „Străii'ătatea", f.ind, 
pentru vechii Egipten i, întreg Ţinutul dintre Nil şi Marea Roşie, 
din cauza nisipului roşiefic (cf. Kâzâ1kum), în opoziţie cu Kem,

pământui negru (cf. karakum) al Eg 1ptului propriu-zis, adecă al 
Kam-il-ilor, sau Kem-it-ilor (v. A. vViedemann, Das alle Aegyp
ten, Heidelberg 1920, p. 14). 

Kara-agaci, "Copacul negru", s'a numit „die in MLtelasien 
der Grosse halber bekannte Uime" (Vambery, Die primitive 
Cultur des turko-ta1arischen Volkes, p. 232), iar un sat Qara 
agadj, omonim cu Caragaci din Basarabia (care nu e, cum s'a 
spus, pi. lui caragace, "ţarcă"), se află „sur le Bosphore" (Kie
ffer - Bianchi IJ, 468) - Karaagaci se chema, de altfel, şi o 
seminţie de Nogai.-Cf. şi sl. agac, Agazbaum, acacia (Bernolak) •. 

IV. Nedeia Cetate. D. Cartojan a arătat. în cartea citată,
p. 97, că vestita cetate · Antina 1) din Romanaţi nu e, în fond,
de cât însăşi Atena din Alexandrie, ,.Antina• şi ea, deşi nu, ne
apărat, ca «floare a cetăţilor». ăv0o\; 1 

1) De "apa Antuia (sic), peste care <<Să mai vede o zidire d�
cetate mare la Tinutul Romănatilor)), vorbeşte <<0 descripHe a Terii 
RomâneştÎ>l, tipărită de d. N„ Iorga, în Studii şi cfocwmente ,III, p. 47. 
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Cred cil putem adăogi încă un ecou de acest fel al roma
nului lui Alexandru : himo3sa Nedeia-Cetate din basmul mun
tean, pe ruinile căreia Haşdeu a constr_uit odinioară un infreg 
eşafodaj de ipotese. 

Iată, mai întâi, p3s1giul din„ Fiul Vânătorului" (căci aşa 
se cheamă povestea, culeasă de lspirescu):· 

,,-Fiule al vânătorului, zise lmpăratul
? 

mi ·s•a spus de un 
oare cine,· că tu te-ai fi lăudat, că poti să aduci . meşteri de la 
Nedeia-Cetate, să-mi zideşti un palat, cum nu s'a mai văzut 
altul, cu oasele a5tea de fildeş şi să-l înveleşti cu peile de aspidă 
ce mi-ai adus". 

Plăcui se învoi, du ceru lmpăratului să-i dea „o sută de 
corăbii cu sareu şi, pornind la drum, ,, după o călătorie foar·e 
lungă, ajunse la Nedeia-Cetate, unde voi să intre, dară la porţi 
îl opriră ostaşii. 

Hasdeu (OltenEscele, Craiova, 18C:4, p. 113; cf. Etym -Magn. 
lV, p. CXXXV) şi, pe urmele lui, tiptil, autorii eterogeni ai 
,,Dicţionarului geografic al jud. Dolj·· p 219), vedeau în „Ceta
tea" basmului „Satul Ne:1eiâ din jud. Dolj". Economia poveştii, 
totuşi, - cu „fildeş" şi .asp!dă",' cu „o�taşi" la porţi de cetate, 
etc.,-evocă atât de sugestiv mediul ,, �lexandriei", iar India-Ce
tate, numele Cap'talei indiene, în care se retrage Por, biruit, şi 
intră triumfător Alexandru, - evenimente făcule pentru a impre
siona puternic şi durab i l sufletul popular,-sună atât d� asemă
nător cu Nedeia-Cetate, în cât identitatea lor mi sSe pare absolut 
verosimilă. 

Pentru topică (redact. sârb. din Novakovic, p. 103,. are : 
gradll lndipolie, sau Inzdipolz), corn pară: Persida-Cetale (Car
tojan p. 59), Filiplls Cetate, Filipa Grada, alăturea de Cetatea 
Filipusa, Cetatea Filipusului== Philippopolis (ibid. pp. 50, 36

1 

34), Argos-Cetate din „Herodot" (ed Iorga, p. 14); iar, sub ra
portul sensului ( ., India-Cetate" = Cetatea indiană prin excelenţă, 
Capitala Indiei). cf. gr. Persepolis, propriu : ,, Cetatea Perşilor, 
Capitala Persiei", Sidon, originar: ,.Cap·tala Sidonilor, adecă a 
Fenicienilor'' (cf. Ed. Meyer, Reich u. Kultur der Clzetiler Berlin 
1914, p. 15, nota 1), sârb. grad legipat (Novakovic, p. XLVlll) 
= Eghipet Cetate, ,,Capitala Egiptuluiu, mfr. cite d'Auf'rique = if,

citta di Mehdia, Capitala Africei, numită după întâiul stăpânitor 
fatimid, Obeid-Allah, zi5 : Al-mahdi, ,,Desrobitorul" :· Almadia, 
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A/media, sau - fără articol.- Madia, Media, actualul Malzedia, 
lângă coasta estică a Tunisului (v. F. Settega ,t, Odyssee als 
Quelle mitlelallerlicher Dichtang, în_, "Zeitschrift fiir romanische 
Philologie",. 1918, p. 332); apoi, în aceiaşi epică medievală fran
cesă. chite de Roussie = Russlan1 (v. W. Wilke, Die franz. Ver
kehrsslrassen nach der Chanson de geste, Halle a. S. 1910, p· 
25), Bilad-el-Moskof; ,. Ţara Moscovitilor (Muscalilor)• pentru 
Arabi, cari numesc Siria şi Damascul în acelaş chip : Eş-Şam. 

Ceeace a înles.nit trecerea dela India-Cetate la Nedeia-Cetate 
a fost,- pe lângă asemănarea fonetică, accentuată, poate, prin 
pseudografii sau pseudoergii ca : Nindia Celate.-ln India Cetate 
(cf. Nidia-India, în toate mss. lui Ureche, ed. Giurescu, p. 97),-
şi popularitatea apelativului nedeie, ,, zi de târg, târg, bâlciu, iar
maroc, slavă, hram, rugă, şoco4olm", lit,: "zi nelucrătoare, Du-
minică", de origine slavă 1).

Ca o nouă paralelă, putem aduce pe "Neagra-Cetate", spre 
Miază-Noapte, dintr'o „poveaste la un 'mpărat", din Giuglea-Vâlsan 
Dela Romdnii din Serbia, p. 369), întru totul asemănătoare cu 
,,Neagra- Cetate, ce spre M:ază-noapte bate" d.n "Arghir şi Elena" 
al lui Barac, ( ed. Braşov, 19 L5, p. 21), adică cu ung. Feketevd
ros din originalul lui Albert G�rgei (cf. Hasdeu, Cuve.nle den 
betrani, I', p. XXXVIII), -identificat cu Şopron (Purbach, Podbuk) 

Ecoul e cu atât mai probabil, cu cât în aceiaş colectie de 
cântece tomâneşti din Serbia, găsim balada lui nArdill Crăişor" 
(p. 229), evident identic cu Arghir 2), precum şi varianta „ Chi

. lidor• (p. 251) din: Heliodor - altă reminiscenţă din literatura 
scrisă; ,,a lui Eliodor istorie ethiopicească !"-în care, alături de 
Arghir (

,. A..rghiu"), apare şi Elena: ,,Ilenuşa" (p. 252). 
Un fragment din „Istoria lui Arghir şi a Elenei", cules dela 

un moşneag din Văleni-Prahova, se dă în col. Tocile�cu, II, p. 

1) Sub formă dialectală neghee, «saltus paganalis in agris cele
brari solitus, ein Dorfschmau;:, oder Dorftanz, der a11sse1· dem 0orfe 
angestellt wird», îl are şi Lexiconnl Budan, p. 425. Cf. Pop-REllega
nnl, în O. Densusianu: Grai1il din Ţara Ha/egului, p, 275'. 

2) Ceiace nu e cazul cu •Arghfr„ din cutarn pluguşor:» (Moră
reasa) cn degetele în,rhenărate, .::u mânile im hârnate, zicea că-i de 
Arghir muşcată şi era de Dumnezeu lăsată" (Şezătoarea XlII (19'13). 
p. 120) unde Arghi r==a�ghfoi, _pronuntare �10ldovenească pentru aţbine
(care şi apare, de ex., ll1 varia1;ta Baronzi - !orga, Un mănunclmi de 
colinde ... din j1ul. Putna, p. 36. 
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1078; iar vestitul dialog rimat între „Leailat beţivul şi Dorofata 
soţia sa", al aceluiaş Barac, 1-a putut culege, de cunî.nd d. Giu

. glea din gura unui Basarabean fără carte (Din literatura popu
lară de astăzi a Basarabiei, p. 12).

Pretutindeni, deci, răsfrângeri, în produsele populare, a le 
literaturii scrise în spiritul poporului. 

Poate,- dacă nu e la mijloc „un topic fictiv" (Şăineanu, 
Basmele române p. 68.5),- chiar acel Sab(ja-Grad, Sabie-Ce
tate, din alte basme, să nu fie decât Sibiul, Săbiiul lui Iencea
Săbiencea, sau Iancu Sibiiancu, ,, fancu Sibi mul" adecă Ioan 
Corvin din Inidoara. 

V. Figura lui A'exandru cel-Mara însuşi, care s'a impus
totdeauna ca un termin de comparaţie ideal în .materie de vite
jie şi ca un suprem elogiu pentru un emul, se întâlneşte în lite
ratura noastră populară orală mult mai des decât lasă a se ve
dea ancheta d lui Cartojan (o c. p. 101). 

Alăturea de „mirire1 lui Darie", de „înţelepciunea lui So-, 
lomon" şi de „darul lui Avram", ,,vitejia lui Alexandru Ma
chedon" e apro:ipe nelipsită din conăcării şi oraţii nupţiale (11. 
d. ex.: Valeriu Dug,m-Opaiţ, Vătăjelul sau oraţiuni ţinute la
nuntele ţărăneşti, Braşov 1906, p. 38). Până şi'n parodii obs-.
cene ţigăneşti, ca „'inecdota" din Tocilescu. H, 1131, vârsta ce-.
lor „trei tărâţe şi-un pasat" se determină prin : ,,de cân i cu
Alexandru-lmpărat". 1)

Adesea, totuşi, num 'le viteazu1ui Macedonean apare alte
rat, ca ia a c e I „Marlidor împirat" diotr'o urătură di! Sf. 
Vasile din colecţia Vasiliu (p. t 73), care e, negreşit: Machedon, 
Machidor (cf. Suhodol-S6codor), poate şi prin contaminaţie 
cu Melchior din „Irozi-".

Că, în un „Impărat Constantin, care a fost cel dintâiu îm
părat al n1stru" şi care stă cu oastea lui supt pământ, aştep
t4ndu-şi sorocul şi norocul, sp;e a eşi la ive1lă, ca într'un mun-

1) Fireşte, însă, că nu e acelaş lucru cu „Alexanclru.Impărat" din
cân t e c e 1 e lui Napoleon (v., între altele: varianta din Iosif Popo� 
viei, Balacle populare clin Banat, p. 117, sau aceia de origine evident 
cărtnrărească-din col. Alexiei, Teccte de Ut poporană roindnă, I, p. 124, 
în care se pomeneşte ele «Vilitoll))="\Velling-ton. ele - ccLudăvacă ·'mpă� 
răteasăll = Luclovica, c<Louise» şi de «llin-apusului» = Sf. Elena, în 
Apus): îl denunţă, cazacii şi muscalii lni !-Alte variante, v. în col. 
Teodorescu şi în Pop-Reteganul, Tranclafiri şi vio1·ele (p. 27). 
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dus patei antic (culegerea din popor, în • BibH oteca pentru toţi", 
p 30), se ascunde-,liat cu Consta,1tin-cel-Mar�, împăratul creş
tin xcxi:'t�ox11v -însuşi Macedoneanul, o dovedeşte „ l"a1ul lui, care 
are un corn în frunte" (p. 32), ca Ducipal. 

VI Criş sau Cris, numele lui Croesus în „Alexandria (', s'ar 
fi păstrat, după Şăineanu (Semasiologie, p. 173), cu sensul de 

11
bo

gat, puternic" în locutiunea „crişiz-eu !" din Alexandri : 

Dar, crişul-eu ! toţl mă râvnesc 
Şi ca de-un drac loţi se feresc, 
Că-s subprefect într'un ocol 
Şi'n ţara mea joc mare rol ! 

Versurile su11t din „Rusalii" (Teat,u, p. 711) 
Alt pasagiu, din „Florin şi Florica" (ibidem, p. 912) sună: 

„ln sfârşit, îs boer !. .. cu cibucu mieu, cu giretca me, cu su, tuca 
me ..• Crişu eu I ştiu că am să mi o scot în piele de acu 'nna
inte" (cf. îrcă p. 1635). 

Exclamaţia are însă mai curând af rul unei invocaţiuni reli
gioase, în genul g�rm.- pop. Je, o je, ach a je !. (= Jesus; o, 
Jesus; ach, Herr Jesus !,) Jcsus Maria, etc.,-ş;, ca atare, ar putea 
fi o prescurtare din Christus Jseus ! (poate în forma ungu
rească: /{ris::.lus Jezus.). Cf. şi formula sv Xptoi:t:• 'I-r1oou, de�pre 
care v. Deissmann, Die neuleslamentliche Formei „in Chris/o 
Jesu'', Marburg 1892, passim. 

VII. - Părerea, că rom. hoţ, rămas până astăzi neexplicat,
ar represinta etnicul Gol (Goţi), nu mai are azi nicio trecere. 
Goto/'inJişor din „Nemţişor, Gotofinţişor'' (Pamfile, Jocuri de 
copii, lfl, p. 63). e o simplă variantă a cuno�cutei formule: 
„Neamţ,· cotofleanţ'' sau cotrof'leanţ' · care poate fi explicată prin 
Kartof/'elpflanzer sau altfel, dar n'are nici o legătură cu Goţii. 
„Sigofii" răposatului N. Densuşianu odihnesc în chestion�riul din 
,,Revista critică� Iitera:·ă" (III, 224), alăture de „blânzii Strogoji'', 
tot atât de reali şi lot atât de imaginari c1 şi dânşii. Toponimice, 
ca Galeşu, e·c: (cf. Holeş, etc.), nu inspiră mai mullă încredere. 

Există, cu toate astea, un lor, în s:ripturile noast1c bătrâ
neşti, unde Goţii s'1rn pitit sigur, prnfitând de o asemănare de 
nume, şi ni s'au păstrat până astăzi : ,,Alexandr;a". 
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Goţi, Magoţi, Agar, Axos, Dichis, Hotin, Hanarte, Hasan, 
Climand, Talnii, Heani'i', Martatin, Fobanii',. Agramantri, Aflit, 
Psogol, Faraci1, Iratii, Sisochia şi Nichieni, Lescrătenii", -
aşa sună pomelnicul „limbi'or păgâne", închi:;e de Alexandru 
Machedon între cei doi munţi, în cunoscutul episod din ,,Alexan
drie'' (ed. Ciurcu, p. 96; cf. ed. Sadoveanu, p. 109). 

Identificarea acestor „limbi" fabuloase cu diferite seminţii 
istorice - în parte, biblice - se complică, mai mult decât se explică, 
prin· confrun1area cu variantele sârbeşti: Gothi i Magotlii, Anon
gesc; (Anagis0), Amesc;sc; (Ages;:;), Ietrenishi (Exanihei), Divaresc;, 
Fotinei, Nevni (Ovih Dvojidh), Far'zani, llmadi, Zanarot0, Theani• 
Mar'mathiani, Haho11i, Agrimatri, Anonfagi, Psoglavi Far'dei, Ala
nes�, Fosonikei, Ansinei, Tatari" (Novakovic, pe 11 O; cf. ibidem, 
începând dela „Hmadi�, variantele: ,,Klimadiksa, Narthiteia, Nimi
raglav, Far0dei, Alanes0, Fosonikei, Anzs"inikei, Salatari''). 

Ici-colea, identificările se pot face fără mare dif:cultate; în 
genere, însă, ele merg foarte am:voe: Agar sînt, evident, Aga
renii, Agarinenii, coborâtori din Agar, roaba, sotia lui Avram, 
prin Jsmail; - Axos e populaţia de lângă fluviul bxus, actualul 
Amu-Daria, afluent al M. Arâlului; -Iraţii sînt, cu siguranţă, 
Iranienii, Persanii din Irak (v. Kieffer-Bianchi„ I, 155) ;-pentru 
Faraci în care se pot amesteca şi 1 hracii, ne-am gândi la Far
sa/a, Ferselii, ,,Parsi, Perşi" (din Fars), ori la Araxes, iar în 
Hanarte sau Xanarte s'o fi ascunzând Iaxartes (Syr-Daria de 
azi), dacă nu chiar numele semintiei trace a Anartilor ("Avccp-rot). 

Folwnii sint, foarte probabil, P hoceenii; Heanii, poate Hioţi'{ 
(cu sufix slav); Agramanti'i sînt Garamanţi'i (complicaţi, poate, 
cu Arimaspii, ,,Arimathii" din unele versiuni) ; Hasan=Hassan'i 

. (Asan ?), Nichieni1.=Niceenii, Psogol=Psogolav, Psoglav, ,,Căp
cân" (Ko•1oxsq,C(1..oi:;). Pentru Anonfagi din sârbeşte ajută întru câtva 

Agriophagi din cutare redacţiune occidentală (v. lista 1 espectivă, 
în Ausfeld, Der griechische Alexanderroman, p. 30 sqq., 124 
sqq.: Sciţi, t.om!atpei:; (=ficiC(t Ilidooopot ?) Kautoni, lberÎI, 1:Mlot, Arab;, 
uxydraki, Kausiani, 'Ait,.C(t�C(t, Bosporan1, 'A--rpot, XGGAtl�Ot oî XC(! 

XC(1..1la.rot, Euonymiţi, Alani. 

Un preţios auxiliar pentru. identificarea formelor sârbeşti 
este, în schimb, tabloul sinoptic al variantelor din Marquart, o. c.

p .. 357, nota 4 :Anig, Anog, 'AvouŢoi şi Agig, Ageg, 'ETer, explică 
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pe Anagesz şi Agesg ; - Exani/zeiz şe indentifică cu 'E(;rnxx, în 
cari s'au recunoscut Aşkenaziz din Genesă (l0,3); - Divaresr,= 
Dipor, '1t,:p&p, 'far Fotinei'i :::::: Pof/zimheii, <I>w'ttvatot; - Far':::ani sînl 
Parzaje, <1>aptl;'ato1; - Marmat/ziani: sunt Sarmatiani gr. Zap1iav

ttavof, :E:rnpoµdtat; - Hahoni'f. repredntă p� gr. X:x).,ovwt, având de 
corespondent în unele texte pe Agrimardi, cari, de fapt, ca gr. 
'A-rpiµ&paot (în versiunea latină : Alani), explică· pe sârb. Agri
matri următor şi, deci, - cu toate cele observate mai rn�--. şi, 
p� rom Agramantri. Alanese, apare la fel: Alanaje, "A).,av2�; -

pe Fosoniche'f. î'f avem în Philosonici, <I>tao).,ovtxatot = Pisilon (cf. 
'Acpt).,mv); .:_ ultimul .termen al enumeraţiei, Tatarii se echiva'rnză 
cu 8altraje, Saltarcacik. din red. orienta1e, lat. Pallarci, gr. 
:Ea).,-cdpwt,- Thragaje, e:xp�cirot (=0::xpxaroi) coroborează inter p· eţarea 
lui Faracii din red. rom. ca: ,,Thraci!", iar 'Avotif&1ot, re cari,
versiunea siriacă Îl arată ca o conrupere din &vapo,:p&10_1 �au. &:vOpw-

110,:p&1oi, explică mai bine decât &:1pto,:p&1ot pe Anon/'agi din re�.
sârbă, undi:!, într'un Anonges6 sau Anus6si, trebu � să vedem 
reflexul lui 'Avoti-rof=Nouvoi, O!ivvot (cf. Porphyrcgenn., de caerim, P, 
740), ftiop. Ni1lî sau Nizjâl (N6 1deke, p. 33, noia 2) 

Acum ,ă ne întoarce;ii · la Goţi. ln „ Goţi şi Magoţi" din 
capul pomelnicului avem o inte·esantă am3Jgamare între legenda 

. biblică despre Gog ·şi Magog, vestit 1 „jidovi" ( 1iriaş11, duşfllan1 
a, lu'î Israel, trecuţi din Apocalips în r" manul lui Alexandru, şi 
realitatea istorică contempora-nă a Goţilor (cf. Tov rw-r xa, Ma-rwr,

a.pxovi;:( 'Pw�, Ezechiel 39,· I): de unde, acel produs hibrid „Goţi
Magoţi'', - paralel cu it. dial. gogemagoga, ,.dis1ruzione, sfa
celo" goghemagoga, ,,distruggimento" = Gog e Magog: ,,andar 
gogemagoga = andare in rovina" (G. Bertoni, în Archivum Ro
manicum, II (1918), p. 77; cf. şi fr. magot ,_speţă de ma'muţă 
fără coadă''). 

Se ştie, în adevăr, că la scriitorii orientalî, madjoudj; ca 
şi 'i.adjoudj-, conru�ţH resp. d'.n Ma·gog şi Gog, înseamnă : ,.Ies 
peuples habitant !' extremi1e du monde connu (t contre Ies in
vasions desquels Alexandre-le Grand, surnomme Zulqarne'i.n, fut 
oblige d' elever un mur de fe1'' (Kieffer'- Bianchi, li, 730; cf. 
g. 1244 : 'iedjoudj meedjon�j, · ,,Gog el Mogog").

Magog represinta, încă de la Iosephus, pe Sciţi, iar în ver
siunile creştine ale ,,AlexandrieY", Gog şi Magog represintă pe 
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Huni: ,,et de Alexandro rege legimus, quod ad conclusionem 
gentium Goe el Magoc, quae Gazares (=0hazari !) nune vocan
tur, �ente5 quondam Hunnorum, petierit „Christiana exposilio 
in Mallh. c. 37, la Ma:quart, I. c) Trecerea în rwO-Mc:qwO, la 
Pseudo-Kallisthenes, s'a operat supt influenta părerii lui' Am
brosir, combătute· de Jcronim, dar reluate rie C'assiodor, că Gog 
şi Ma gog ar fi numele Goţilor : ,,Scio quemd :1m Gog et Magog 
tam de praesenti loco quam de Ezechiel (cf. ma'f sus!)- ad Go
llomm nuper in terra nostra bacchantium historiam coutulisst." 
( :itat de Marquart, p. 359, nota). 

VIII.-Textul grecesc al „Alexandriei" pare a cuprinde şi 
o menţirne a Românilor. lată, anume, cum :

OriginaLJI grec al versiunii sârbeşti numeşte, pe lingă- Kou
µcivoc:, şi pe 'A1-aµci·1ot sau 'A1-aµi'tat,- Ia cari, mai târziu, s'au adaus 
I:axou1-d'tat= Socoloţii, Scalaţii (cf.1urc.- arab. saqulibet, saqălibe, 
,,Scythes, Slaves, Russes et ai;t1es peup1es septrntrionaux,'; pi. 
lui saqalab: Kieffer - Bianchi, li, 1 t 3). Aceşti 'A"-aµdvot însă au

fo:t identificaţi de Wesselofsky (Archiv fiir slav. Philologie, VIII, 
p. 333), ( dată cu Alani'i, iar altă dată -'- pe b3.za cuno3cuţilor
Kouµdvot 't·ij,; 'A1-aµavia� din aceeaşi .,Alfxandrie" grecească - cu
însişi Cuma nit', a căror ţ llă se chema, la Edris1 : ,,<\1-Ka
mania''.

Acum, 'A1-aµd.voi sunt, la Bizantini, ,,Nemţit" (Alaman, Gher

man ', s. rie şi Miron Cosfn, De Neamul Moldovenilor, ed. 
Guires(L', p 46) şi - cum e sigur că numele mocănesc, de cio
ban şi dulău, Alăman, de la noi, sau alaman, , Fresser, gef, �is
siger Mensch'' al Ser ba-Croaţilor (Filipovic), sunt acelaş cu
vânt, - sigur e şi că acei' Alamanz, despre cari se spune, în 
faimoasele clasifica\i'f zologice ale popoarelor după însu�irile or 
dominante, că-s ,,vu 1tui i" (orele:), sunt Germani. 

Di::cât, aceleaşi zodii etnice, după 0umaniY.pardoşY, Unguri 
şi Cerchezi, numesc a doua oară pe Alamani, de astădată ca 
,,"imbri" (Zebre, ,,Auerochs''). ,1 D 

Aceşti Alamani Zimbri, însă, apărând în tovărăşia Cuma
nilor, pol fi socotiţi, cred, fără păc:it, ca Români. 

Ordinea enumărării e, dealtfel, până la punct tipică şi pa· 
ralelă cu cea din ,,Oraşele" lmpăratului Leon Filosoful (Legrand
Gidel, în Anmwire de /'Association des etudes grecques, 1874, 
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p. 155, relevat de d. N. Iorga, în „Revista istorică'' 1920, p. 272)
Ofov Ounpoo.; 1:s ,ti:x! Z"ljxou.;, 

'A:-i:xvou�, B).&:xous, Kouµd.vous, 

unde, după d. Iorga, prin „Alani" se înţeleg, probabil, tot Valahi'[ 
(Fiindcă e vorba de „Valahii" lui Ioniţă Asan, nu e fără interes să 
subliniem, că Îr-Jtr'o anume variantă a „Alexandriei" bizantine, în 
loc de 'A).i:xvo!, se zice: 'A1,;i:xvo1, iar în cutare red. sârbească, ,,Ana
sarlws, Pelagonski ţar'' se chiamă repetat: Asanarlws. (Nova
kovic, p. XLV). - Tot aşa, de ex., în 0pijvo.; "CijG KcovcmXV'CLVOUltOĂSOO,;,

v. 648. (ed. Ellissen): 'Ppd.îltOU�, Kouµdvous, 'f1,;Eplti:xoo6.;, B).d.xou.; ;t(Xl 
'A).aµd.vou.;. 

Observăm, în fine, că Z"ljxous (cf. şi zixoO, care aminteşte la 
prima ved�re pe Ceh'{, înseamnă, cu siguranţă (aşa, încă la Strabo, 
XI, 2), ca şi zu101 din zodia pomenită şi ca şi Zăcheir. din Gas
ter (Literatura pop. rom., p. 456), pe Cerchezi ( T1,;Ep;ti:xoo1 din 
,. Threnos/') şi că acel tllamanco, ,,Turc'', din argatul bal
canic, de care se pomeneşte în „Archiv'', l. c, a resultat, proba
bil, din fusiunea lui Alaman (alaIIJank.a e, în sârbeştr, şi ,,un 
fel de sabie'') cu Allah şi Othman (Osman, Aliotman).

V, BOGREA. 

Profesor la Unive,·si tatca din Cluj. 
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CANTECUL CLOPOTULUI 

FR· SCHILLER -

Stă'n pământ înţepenită 
Forma bine arsă.Chiar 
Astă zi vom turna un c'opot ! 
Staţi-mi la 'ndemână dar ! 

Cadă de pe frunţi 
Picurii mărunţi 

Dându-i muncei atestaro -
Sus e bine- cuvântare. 

Ca lucrul să l sfarşim cu bine, 
Cuvântul bun e potrivit. 
Când vesel vorba-I însoţeşte, 
Mai iute lucrul e sfârşit. 
Ia să privim cu toţii bine 
Ce poate-o forţă delicată ; 
Dispreţ, să dăm acelui care 
De trebi nu-şi vede niciodată. 
Aceasta e la om podoabă, 
Şi de-asta-i raţiunea lui : 
Ou inima să urmărească 
Tot ce va face mâna lui. 

Luaţi lemn din trunchi de brad, 
Dar vedtţi uscat să fie 
Şi dogorâtoare flacări 
Bată cu puternicie. 
Fearb' a 1 amă şi costor, 
Curg' apoi cu zor 
Bronzul tare şi format 
Cum e bun cu adevărat. 

Tot ce se face 'n astă groapă 
Prin mâna noastră şi căldură, 

V·ivos Voco. 

Mortuos plango. 

F-iilgura {rango, 
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Urcat in turn mărturisi-va 
In veci de noi nestinsa-i gură. 
El va lovi 'n auzul lumei,
Şi vremuri multe va trăi, 
Cu cei nefericiţi va plânge 
Pe cei pioşi îi va 'nsoti. 
Tot ce o soartă schimbătoare 
Dă omului rătăcitor, 
Aceasta va vorbi coroana 
Cu glasul ei răsunător. 

Beşici albe 'ncep să iasă l 
Bine! Totul s'a topit! 
J a s' amestecăm potasă 
Şi-apoi iute la turnat. 

Din cuptor cătati 
Spnma s'o luaţi. 

Din metalul curăţat 
Va purcede glas curat. 

Cu dangăte de sărbătoare 
Salută pruncul cel iubit 
Pe drumul cel dintăi al vietei · 
In bratul mamei adormit. 
In sânul vremilor el are 
O soartă tristă sau senină, 
Dar grijea dragostei de mamă 
I-aduce-o dimineaţă lină ...
Şi anii sboară ca săgeata !
Copil, din casă va pleca,
Sălbatec va intra în viată
Şi lumea va cutreera -
Strein se va întoarce-acasă.
In floarea vietei, fericit;
Ca un tablou căzut din ceruri,
Cu ochi sfioşi, obraz roşit,
El va privi către fecioare.
Cuprins de un dor fără de nume
Fără de scop va rătăci,
Cu ochi 'nrourati de lacrimi
El de tovarăşi va fugi.
Oi �e va 'ntoarce spre fecioare,
De-al lor surâs va fi robit,
Va căuta cu cea mai mândră
Iubirea să şi-o fi 'npletit.
O, gingaş dor, speranţă dulce,
O, timp de aur al iubirei l
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Deschis e cerul, iar în suflet 
E greu belşugul fericirei. 
O de-ar fi veşnic înflorite, 
Ale iubirei vremi grăbite ! 

Cum s'a rumenit semnalul! 
Băţu-acesta l-am muiat 
Să vedem de e tot una, 
Dacă-i timpul de turnat. 

Iute-acuma frati 
Proba cercetaţi 

Moliciune, duritate, 
Vor fi toate 'mpreunate ? 
Căci unde dur şi mlădios, 
Si gingăşie 'mperechiate-s, 
Acolo-i sunetul frumos. 

Vedeti dar cum în veci se leagă, · 
Cei ce prin inimi s'au unit. 
Iluzia puţin trăeşte, 
Căinţa însă infinit. 
Pe-a miresei bucle de-aur 
Gingaş tremură cununa 
Pe când dangăte de clopot 
Nunta o vestesc într'una. 
Ah ! Sublima sărbătoare 
Cum ucide Maiul vietei ! 
Căci cu văl şi cu beteală 
Piere visul tinereţei; 
Şi pier suferinţe, 
Iubirea tresarf, 
Se scutură floarea 
Şi fructul apare. 
ln viaţă duşmană 
Sărmanul om zace, 
Lucrează, aspiră, 

· Plantează şi face,
Răpeşte, obtine,
înfruntă şi cearcă
Norocul a-l tine.
Şi daruri atuncea curg fără 'ncetare.;
Ou bunuri măreţe se umplu hambare;
Mărit o ogorul, mărită-i şi casa.
Şi în ea domneşte
Modest gospodina,
Ea, mama cea bună,
De ea-i guvernat
Al casei regat ;
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Pe fete le 'nvaţă, 
Pruncii ocroteşte, 
Ea fără 'ncetare 
Cu mâna munceşte, 
Şi-a ei rânduială, 
Câştigul măreşte ; 
Ea cufere umple cu lucruri de preţ, 
Căci veşnic îi sfârâe fusul la furcă. 
Adună'n dulapuri frumos lustruite 
Bumbacul şi lâna,-zăpadă curată
Ea 'nbină la bine frumosul şi luciul 
Şi nu stă nici-odată ! 

Vesel tatăl priveşte a rară 
Din cerdacul a tot văzător, 
Mândru în sine averea-şi mifsoară, 
Vede poarta cu stâlpi înălţaţi, 
Grajdal plin ,cu mulţime de vite, 
Plin pământul cu grâne-aurite, 
Lanu'n valuri mişcate de vânt, 
Şi-i iese greu cu vânt din gură: 
c<Puternic c11m e-acest p.ământ 
C< Va sta tărie casei mele, 
dn contra grelelor dureri ! >) 

Dar mi-a destinului putere 
Nu poţi să faci eternă, legătură... 
In sbor grăbit vin multe rele. 

Bun; să 'ncepem cu turnatul, 
Căci spărturile s fibroase. 
Mai întâi de toate însă 
Spuneţi rugăciuni pioase, 

Trageţi cPpu dela bază_! 
Domnul aibă forma'n pază! 

Aburind îngrozitor, 
Curge val strălucitor 

E'ngrozitoare-a focului putere 
Când omul harnic î1 veghează,
Ce-alcătueşte el, ce face, 
Puterii lui se datorează; 
Dar de temut. îi e puterea 
Când rupe orice legături 
Şi merge 'nflăcărând cărarea 
Copilul liberei na tur:. 
E vai atunci când, fără frâu, 
Şi fără nici o 'mpotrivire, 

www.minac.ro



Pe ulitele locuite focul 
Inaintează ca un râu,
Oăci elementele ·urăsc 
Făptura mânei o..nAneşti. 
Dintre nouri 
Vine binecuvântarea, 
Ploaia vine, 
Dintre nouri ne'ndurat 
Vine câte-un fulgerat 
Dar ce geme'n turnuri sus ? 
Vânt nespus! 
Oa de sânge 
Tot văzduhul 
Se 'nroşi, 
Nu s.ub arşiţă de zi! 
Oe de lume 
E pe stradă! 
Şi ce Eum ! 
Stâlpi de flăcări sunt grămadă 
Oare 'n lung de străzi, întruna, 
Cresc, în tocmai ca furtuna; 
Lumea-i gură de cuptor, 
Grinzi trosnesc îngrozitor, 
Cad coloane, geamuri zornăesc, 
Plâng copii, iar mame rătăcesc, 
Animale 
Rag cu jale 
Sub ruine; 
Totul fuge,- scapă, vine. 
Noaptea este .zi curată 
Şi prin mâini înlănţuit!:', 
Pe zorite, 
Cofa sboară ; sus, în cercuri 
A pa isvorăşte 'ntr'una 
Vine apoi, urlând, furtuna 
Cea de flăcări mult dorită. 
Cade focul în grăunte 
Oe 'n hambare-s adunate, 
Suie'n sus pe căprior 
Către-a cerului cetate, 
Parc'ar vrea să ia în sbor 
Toat'a ]urnei greutate,
Suie'n sus enorm ! 
Trist, nespus, 
Groasnicei puterj supus 
Şi văz3nd ce i-a stricat, 
Omul pleacă 'ndurerat. 

•
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Gol şi ars, 
E fitgaşul 

344 

* 

Crâncenului vânt, oraşul. 
Groaza râde prin ferestrele căs·cate 
Şi 'nnăuntru nori prhesc 
De pe ceruri înoptate. 

'rrist, privirea 
Spre nenorocirea 
Muncei sale 

* 

Mai trimite omu-odată 
Şi-·şi ia lumea'n cap cu jale. 
De-şi pierdu averea toată, 
Ii rămase-o mâng;:\iere: 
Cată spre cei dragi şi, iată, 
Fată s toţi, muti de durere. 

In pământ priviţi; se urcă, 
E umplută forma toată : 
Va ieşi acu'n lumină! 
Munca- şi va avea răsplată ? 

Bronzul nu-i greşit? 
Forma nu-i surpată ? 

Noi sperăm şi, poate'ndată, 
Trist dezastru ni-i sortit. 

Jn neagra tărân'am îngropat 
A mânei noastre-agonisire, 
In ea ţărani-au semănat 
Sperând .o repede 'ncoltir'e. 
Pământului întunecat 
Ii dăm seminţe mai de pret, 
Sperând că'n timp apropiat 
Noi vom culege rod măreţ. 

Din spre turlă 
Greu şi arare 
Cânt' arama 
A 'ngropare. 
Cântec trist vesteşte-acum 
Al fiintei ultim drum. 
Ah ! Soţia i, credincioasa, 
Este mama cea iubită 
Oe de către Domnul umbrei 
Fu de lângă soţ răpită; 
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Ea, care copii născu 
Şi ca florile-i crescu -
Ale casei legături 
Pe vecie-s deslegate, 
Căci acea ce fuse mamă, 
Doarme'n locuri innoptate. 
Cum lipseşte frâul mamei, 
Grijea ei nu guvernează, 
Jn pustiu-i loc, streina 
Fără dragoste s'aşea7.ă. 

Clopotul pân' s'o răci, 
Ori ce muncă părăsiţi. 
Ca şi pasărea 'n _frunzişuri 
Stati o clipă liniştiţi. 

Oa şi stelele 'n tărie 
Liber de-ori ce datorie 

Tot flăcăul seara cheamă. 
Maistrului să stea i-e ţeamli,. • 

Grabnic călătorul cată 
Pasul ca să şi-l grăbească 
Prin pădurea 'ntunec ,tă 
Către casa părintească. 
Behăind spre sat vin oi, 
Iar cireada 
Laţilor în frunte boi 
Vine 'ncet mugind 
Către grajduri cu grămada. 
Vine, ·iată, 
Greu căruţa 
Cu secară î11cărcată ; 
Purtând flori 
In mii culori, 
Sbor la dant 
Tinerii secerători; 
Seara cade liniştea pe stradă ; 
La lumina de la vatră 
Stau ai casei toti grămadă ; 
Poarta vechiului oraş• s'a 'nchis. 
Tot pământu-i 
Negru-abis, 
Dar la nimeni frică nu 1 
De 'ntuneric : 
Ochiul legei e deschis. 

Sfântă rânduială, care 
Strângi pe acei cu asemănare 
Liber şi uşor şi-i legi 
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De c'ădeşti oraşe 'ntregi, 
Tu, �e bunei vieţi l-ai dat 
Pe sălbatec isolat, 
lntră'n casele pitite 
Ca pe oameni să i înveti 
Or:. deprinderi liniştite,
Cea mai scumpă să le fie 
Dragostea pentru moşie. 

Mii de braţe silitoare 
Se ajută minunat, 
Prin fierbintea lor mişcare 
Forta li s'a 'nvederat. 
Meşter şi-ucenici muncesc 
�i la umbra libertăţei 
Locurile-şi fericesc 
Şi pe trădători înfruntă. 
Musca mi-i o suferinţă! 
Preţu-i e prosperitatea. 
Cum pe regi cinsteşte den;mitatea, 
Şi pe noi a mânilor silinţă. 

Blândă pace, 
Armonie, 
O, rămâneţi 
Ca prieteni. în oraş. 
Soarele să nu răsară 
Dacă hoarde de război 
Vor străbate-aceasta vale, 
Dacă cerul 
Mult spre marginile zării 
Sângerat, 
In spre sate, spre oraşe 
Numai focuri îl străbat. 

Ia să-i sfărâmăm cămaşa, -
Scopul şi la 'ndeplinit 
Vom ·putea privi icoana 
Lucrului desăvârşit. 

Sus ciocanul daţi !
Coaja sfărâmaţi ! 

Ferma în bucăţi să sară : 
Clopotul să ias'afară. 
Un meşter poate sparge forma 
Când timpul este potrivit. 
Dar vai, când în şiroae roşii 
Ţâşneşte aliaj topit. 
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Ca trăsnetul, orb în rnfrnir, 
Işi sparge el crăpata casa, 
Ca dintr'nn iad aruncă flărări 
Şi moartea'n juru-i numai lasă 
<Jând forta brutli guvnnează, 
Uri lucru bun nu va ieşi ; 
Poporul când se libereazfi. 
In prosperare nu va fi, 

Vai, când în inima cetătei 
Revolta liniştit apare ; 
Poporu şi rupe singur jugul 
:;ii-şi cată singur de scăpare. 
Şi tras e clopotul de funii, 
Revolta peste tot vibrează, 
Iar cel sortit să sune păcei 
Lozinca forţei o 'ntonează. 
Egali/ale! Libertate I 1)
Răsună'n gura tuturor, 
Spre resistentă cetăţenii 
Cei paşnici alte dăti, dau zor. 
Ne 'ncăpătoare•s străzi şi pieţi,
Ori încotro te 'ntorci, ·vezi cete 
De cruzi răpunători de vieţi. 
Femeile devi:q "hiene, 
Glumesc cu lucruri triste-avan ; 
Mai lacome ca o panteră. 
Sf::\şie carne de duşman. 
Nimic nu mai e sfânt în_ viaţă, 
Ruşinea nu mai valorează ; 
Cei răi iau locul celor buni, 
Şi ticăloşii guvernează. 
Să nu 1 trezeşti pe leu când doarme 
Fatali sunt dinţii tigrului. 
Dar ce-i mai groaznic între groaze, 
E omu'n fanatismul lui. 
Vai, celor ce la orbii veşnici �) 
Lumina lor vor s'o 'mprumute: 
Nu luminează, arde numai,-
Prin ea sunt ţările pierdute 

Bucurie-mi dete domnul ! 
Ca o stea de aur pal 
Străluceşte alb şi neted 

1) �-hiller vorbeşte despre revoluLia l'rnncezii clin nuul 1789 (N.T.)-
2) D-ie Emigblinclen = poporul de jos (N.T,).
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Sâmburele de metal. 
Din spre toartă'n bază 
Joacă viu o rază ; 

Un blazon frumos, curat 
Are-un scluptor încerr.at. 

Aici cu gândul ! 
Tovarăşi dragi, închideţi rândul, 
Căci trebue să 1 botezăm. 
,,Concordia eu n numesc! 
S'adune 'n intim' adunare 
Pe toti acei ce se iubesc 
Aceasta îi va fi menirea 
Spre care maestrul l'a creiat: 
De-asupra vietei noastre 'nguste 
In cortul cerului curat 
S'ajungă, printre nori plutind, 
Aproape de 'nstelata zare ; 
Să fie-un glas de sus venind 
Oa astrele strălucitoare 
Ce-l prea-măresc pe Creator 
Şi poartă anu 'ncoronat. 
Spre lucruri mari şi serioase 
Să-i fie glasul consacrat. · 
Ou-a lui vibrare în tot ceasul 
Alunge timpul necurmat. 
Şi sortii împrumute glasul 
Şi fără pic de părtenire 
Cântarea lui nu se despartă 
De jocul vietei . schimbătoare. 
Precum se pierde în auz 
Un sunet cât ar fi de tare, 
Aşa să dee .'nvătătură : 
In lumea asta toa te.s sgură ! 

Trageti bine-acum de funii, 
Scoateţi colpotul afară, 
Să-l putem sui în aer 
In a sunetelor ţară. 

Trageţi, ridicaţi ! 
Bine mi-l fixaţi ! 

Fie•a ţării bucurie, 
Pace primul cânt să-i fie! 

fl\lHAIL Fi�ICOF'IE 
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ROMANTE 

HEINRfCH HEINE 

I. 

Ce vrea lacrima stingheră, 
Ce-i pe ochiu-mi ca o pată? 
Ea păsfrează amintirea 
Vremilor de altădată. 

A avut suror,i mai multe, 
Dar cu griji jelite' n şoapte 
Şi cu sfânta-mi bucurie 
Au pierit în vânt şi'n noapte. 

Au pierit ca nişte neguri 
Stelele iubite mie 
Ce cu dragoste-mi zâmbiră 
Printre griji şi bucurie. 

Vai, iubirea mea şi dânsa 
A pierit ca o părere ... 
Doamne, zi-i şi ei să piară -
Bietei lacrime stinghere ! 

3 
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11. 

Eu nu te cert că dorul mă sfâşie, 
Iubire' n veci pierdută, - nu te cert. 
Măcar că străluceşti în bogăţie, 
O rază nu-i în sufletu-ţi deşert. 

O şf iu de mult, căci te-am văzut în vis; 
Văzui c!'(n inimă-ţi e noapte grea, 
Văzui ce şarpe ţii acolo 'nchis 
Şi ce pustiu de fale porţi în ea ... 

111. 

Tu, leagăn scump al chinurilor mele, 
Mormânt frumos al liniştii senine, 
Oraş iubit, eu plec sub alte stele -
Cu ochii plânşi îţi zic: rămâi cu bine! 

Rămâi cu bine, prag în veci slăvit, 
Pe care paşii ei îl înfioară, 
Rămâi cu bine, sfinte loc vrăjit, 
ln care ea-mi zâmbi întâia oară. 

De nu era să-mi ţii tihnitul drum 
Şi azi pe suflet nu-mi erai regină, 
Eu nu m'aş sbate cum mă sbat acum 
ln luptă grea cu soarta mea haină. 

Să-ţi turbur mândrul suflet n'am voit-o, 
Căci n'am· cerşit iubire nimănui, 
Ci doar să duc în preajma ta, iubito, 
Un trai cuminte-asta-i tot ce vrui. 

Dar n' ai voit s' auzi pe cel ce cere, 
ln vorbe-amare tu-mi turnaşi otravă
Mi-e mintea azi nebună de durere, 
Iar inima rănită şi bolnavă. 

l)e-acum pribeag prin lume trist voiu trece 
Un biet toiag · de drum având tovarăş 
Şi doar o groapă umedă şi rece 
Va şti să-mi dea pe 1,1eci odihna iarăş ... 

ION BeNTOIU 
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URME ROMANEŞTI I.N TOFONIMIA 

FENINSULEI-BALCANICE 

Sunt şi astă-zi adevărate cuvintele lui lrecek 1), spuse la 1881, 
·?-- că ngeogrc1fia amănunţită a Pen. Balcanice încă multă vreme nu

va ieşi cu totul la lumină din întunericul ce o ascunde şi că vor 
trece încă mulţi ani, până ce vom putea să schităm o hartă amă
nunţită a acestor locuri, aşa după cum arătau în timpul Ro
manilor". 

In rândurile următoare voiu cerea, în temeiul unor consi
deraţiuni filologice, să stabilesc căror împrejurări se datoresc 
denumirile unora din localităţile din Maesia inferioară. O fac 
cu atât mai mult, cu cât, în cercetarea raporturilor dintre po
poarele din sud-estul european, aproape toţi, învăţaţi sau nu, rar 
sunt înclinaţi să vază că poporul românesc şi limba română au 
putut exercita vre-o înrâurire oare care asupra popoarelor con.
locuitoare. In schimb, toţi cercetătorii nu văd de cât înrâuriri 
streine asupra limbii . româneşti. Mai toate elementele romanice ,
din limbile balcanice sunt privite de aceşti învăţaţi, de cele mai

de multe ori, ca intrate în aceste limbi direct din latina (cultă 
sau vulgară). Limbii româneşti i se tăgădueşte ori ce rol, cu 
toate urmele importante lăsate în aceste limbi. 

Şi totuşi, socotim că influenţa romanică, începând din sec.VI şi 

1) Periodicesco Spisanie, Sofia 1882, II p. 28. după „Monatsberi
chte d· Koniglichen Ak!!-demie der Wissensch. zu Berlin, Sitzung v�n 
12 Mai 1881 p. 434-469, cu titlul „Beitrăge zur antiken Geographie 
urid Epigraphik -von Bulgarien und Rumelien". 
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până Îfl sec. XII, a trebuit să se exercite asupra popoarelor bal
canice prin Români şi că influenţei covârşitoare a limbii ro
mâneşti se datoresc toate elementele romanice din limbile bal
canice. Că aşa trebuesc privite lucrurile prin sec. X, al XJ şi mai 
înainte, ne-o arată marea influentă exercitată asupra limbilor 
balcanice - mai ales asupra celei bulgăreşti şi albanezeşti - de 
limba românească. O pildă evidentă o găsim în întrebuinţarea 
articolului în �ceste limbi în felul uzitat în I. românească, aşa 
precum o afirmă şi marele învăţat romanist Meyer-Lii.bke, în 
Zeitschrift f. rom. Phil. voi. 35 (1911) pag. 245, când zice, cu pri
lejul dării de seamă a studiului d-lui Michoff, (" Die Anwendung 
des bestimmten Artikels în Rumănischen, vergliechen mit der in 
Albanesichen und Bulgarischen, Leipzig) : Aus den Zusammen
stellungen von .Michow ... bekomme ich vielmehr den Eindruck, 
dass das Rumănische fiir die beiden anderen Sprachen vor
bildlich gewesen ist". 

Apoi constatarea la Bulgari a unor elemente ca Crăciun, 
Rusalii, elemente de ordin religios păgâno-creştinesc, arată de 
asemenea o infiuenlă românească veche, cuvântul Crăciun exis
tând şi în 1. slavă bisericească. Particularitatea specific românească 
din acest cuvânt, anume: prefacerea lui I intervocalic în r (ca
latione - c (a)răciun), arată că cuvântul în bulgăreşte a fost în
prumutat numai din I. română. 

De altfel nu trebue uitat că latina din orient a devenit limbă 
românească înainte de latina din occident. 

„Ma quel latino che cosi presto s'era spento a Durazzo 
e a Constantinopoli, e prima ancora a Delo e nelle colonie di 
Macedonia, era tuttaviri gia divenuto romanico, prima che il 
latino delle provincie occidentali dell lmpero; cioe il latino ori
entale şi era piu presto che ['occidentale a/le {ase che si suol 
dire romanza". Bartoli: Romania, p. 982-3. 

Pe lângă acestea, dovezile istorice spun că aci, în Penin
sula Balcanică, a fiinţat cândva o viaţă românească. 

„Populaţiunea mcwţilor Rodope, în evul mediu, ştim din 
mărturiile bizantine, că a fost mai mult păstorească şi nomadă, 
mergând cu turmele-i jos, spre Mare, pentru iernat'' ne spune 
Irecek (Periodicesco Spisanie, voi. X, p. 24) după Cantacuzen 
(I, 146; li ¼02, 420 III �51). Se pomenesc„ Bulgari şi Vlahi".-
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Românii erau pe acolo, ca şi azi, nomazi. Irecek aminteşte 
de o mărturie a lui Cantacuzen relativă la lupta celor doi Andro
nici, strategi ai Rodopilor, în care Andronic Paleologu! trecu 
de la împăratul tânăr Ia cel bătrân (1322) şi închise pe un cio
ban român cu numele Şerban şi-I dete să-I pecetluiască pe frunte. 

"Evcx lli 'tcîlv (btb toO 11cxxixo0 rtvou, voµdllcx :Eupµndvov ovoµcxaµsvov. Can
tacuzen I, 146. 

Şerban însă fuge din închisoare, strânge cete de ciobani 
înarmati uşor şi se dă de partea împăratului cel tânăr. Cetăţenii din 
cetăţile munţilor Rodope se speriară de această mişcare a ţăra
nilor (&rp6tai), închiseră pe strateg şi trecură de partea lui An
dronic cel tânăr. Şerban însuşi se duse Ia împăratul şi, spre 
marea mirare a Grecilor, îl rugă să ierte strategului vina sa. 

ln afară de acest episod mai sunt şi alte urme de existenţa 
unei populatiuni vechi româneşti : aşa pe ţărmul stâr1g al râului 
Mesta găsim câteva sate bulgăreşti, astăzi sate pomace {de slavi 
mohamedanizaţi) cu numiri româneşti precum : Singurii (nume 
ce se întâlneşte şi Ia persoane), Corbul 1).

Aci avem de observat un lucru de foarte mare importantă 
pentru mişcările Românilor, pentru migraţiunile lor dela Nord 
la Sud şi dela Sud la Nord, cărora le datorăm, în bur.iă parte, 
unitatea limbii noastre 2), că acest Şerban era Român din Da
cia; că el nu era, nu putea fi un simplu cioban oarecare. A 
rebuit să fie un fruntaş român, un celnic, căci. nu un cioban 
oarecare poate, scăpând din închisoare, să ridice „cete de ciobani 
nomazi, uşor înarmaţi", cum era şi firesc la o populaţiune no
madă. Aceste cete sunt fălcările, adecă seminţiile puternice, bine 
constituite, ascultătoare, ale poporului român, aşa cum le mai 
vedem şi astăzi la o parte din Aromâni, de şi nu în floare ca 
altădată, ci mai mult în decădere. Apoi, mai trebue ţinut în sea
mă că au trebuit să fie numeroase aceste triburi rnu celnicale, 
cum li se zice la Aromâni, pentru ca din ele numitul Şerban să 
poată ridica o oştire în stare să inspire teamă cetătilor din mun
ţii Rodope. 

Aceasta ne arată încă odată cli mutările în masse mari ale 

1) Irecek: Period Spisanie vo! X p. 29.
2) Vezi Analele Dobrogei 1922 p. 229: Dunărea.
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Românilor dela Nord la Sud, probabil de două ori pe an, se 
făceau în mod regulat cum vedem că se fac şi astăzi de Aro
mâni pe distanţe mai mici. 

Oe altfel, cu cât ne urcăm mai sus, în evul-mediu, cu atâta 
constatăm· că Românii umblau în Moesia ca la ei acasă, cum şi 
de fapt erau. Iată ce ne spune Nichita Acominatos Honiatul 
despre Românii ce locuiau prin sec. XII şi XIII în părtile despre 
Anhialos, lângă ţărmul Mării Negre. 

,,(Isac) ... a jefuit, între altele, oraşele din părţile despre An
hialos, făcând în acest chip sieşi şi Romeilor neîmpăcaţi duş
mani pe acei barbari, ·ce locuesc peste tot cuprinsul muntelui 
Haemus (Balcani) şi cari mai nainte se numiau Mysi, iar acu
ma Vlahi se chiamă. Aceştia, bizuindu-se pe strâmtori şi su
eţindu-se în cetăţile lor, de care foarte multe sunt şi se înalţă 
drepte pe stânci prăpăstioase, şi altă dată s-au încumetat a se 
împotrivi Romeilor, dar atunci, dându-li-se prilej bine venit cu 
răpirea turmelor şi bântuirea lor, au făcut răscoală înfricoşată. " 1).

Apoi ne povesteşte episodul fraţilor Petru şi Asan cu In
păratul !sac, căruia îi cereau „dreptul să fie oştiţi alăturea de 
Romei şi prin carte împărătească să li se dea un loc de moşie 
cu venit puţin din muntele Haemus''. 

Să retinem din cele de mai sus, că părţile de lângă Marea 
Neagră ale Bulgariei actuale erau populate de Români, proba
bil în timpul iernării turmelor, că aceşti Români erau adesea 
supăraţi cu răpirea turmelor şi că locuinţele lor văratice se aflau, 
ca şi azi, în mare parte, pe slânci prăpăstioase şi vom avea 
astfel o imagine adevărată despre puterea elementului românesc 
din Balcani, element care se continuă sub numele de Vlahi în 
locul celui de Mysi, adecă locuitori ai Moesiei, ce-l purtau înainte. 

Amintiri din epoca emigraţiunilor de două ori pe an- s.oco
tesc că sunt şi aşa numitii Caravlahi, cari rătăcesc pe munţii 
Balcani, în timpul verii. 

,,Din populaţiunea nomadă, Coniarii vin astăzi mai puţin, 
spune Irecek (în Period. Spisanie, voi XJ, pag. 17), dară auzii 
de unii, cari tocmai s'au aşezat spre sud de Batac, cam vreo 100

de suflete cu turmele lor. Vlahii nu pasc pe munţii Dospaţi, clar 
pasc destul de mulţi în Ahâru-Celebi, şi mai ales în jurul Bata
cului. Se deosebesc în Români Caravlahi, cei cari se apropie 

( 

1) Nichita Acominaţos Honiatul p, 377-378,
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de biserica bulgărească şi în grecizaţii Caracaciani, cei cari au 
legături cu preoţii greci din Peştera. Iernează în jurul Dramei,
Ghiumurginei, pe dealurile Mariţei, sau pe ţărmul Mării Negre, 
spre Anhialos", 

Prin Caravlahi, balcanicii Turci sau Bulgari, Greci sau 
Sârbi, Albanezi etc., au înţeles totdeauna pe Românii din stânga 
Dunării, în cât este cu putinţă ca aceşti Caravlahi · să fie nişte 
rămăşiţe vechi de Români din Dacia, amestecaţi mai târziu cu 
fraţi de-ai lor din sud. 

Aceşti Români, atât de numeroşi pe atuncea, nu se putea 
să nu Jase urme în toponimia ţării. De această natură ni se 
pare că sunt, între altele,' următoarele numiri de localităţi : 

Sardica. Ştim că Sofia, Capitala Bulgariei de astăzi, poartă 
acest nume depe la sfârşi1ul sec. al XIV. ln vechime se numea 
Serdica. O formă mai nouă ca Serdica este cea de Sardica, 
după cum ne încr.edinţează Irecek. 1)

Numirea de Sardica este interesantă pentru noi, fiindcă ne 
arată că vechea Serdica n'a putut deveni Sardica decât în gura 
Românilor balcanici. Numai în gura Românilor e accentuat de
viam ea, ca în fearică, băsearică etc. Am avut, aşa dar, la înce
put un* Seardica, dispărut şi neatestat, poate şi din pricina greu
tăţii cu care se reda diftongul românesc ea de autorii greci şi 
latini; iar dintr'aceasta a rezultat Sardica, precum din terra s'a 
făcut ţeară, respectiv ţară, sera, seară, sară. - Este foarte pro
babil însă că forma Sardica stă pentru Seardica, greu de redat 
aşa, după cum am spus, din pricina diftongului ea. 

Şi, poate că din forma românească Seardica derivă bul
gărescul Sreadetsii,prin metatezare, cu sau fără mijlocirea cuvân
tului sreadu = mijloc. 2)

1) In Kn. Bălgariia Irece7c ne arată vechimea oraşului şi ne spu_ne
cii forma veche a numelui oraşului era Serd·ica, iar forma Sard1ca 
(nota 2 dela pag. 4) este _mai nouă. Nichita Ac011'!-inatos Honiatid pome
neşte forma l;c:ip�ix,j, mai târzie (pag. 393 op. cit.) 

2) It·ecek Kn. Bălgariia II pag: 8-14; apoi în Pei·�odicesk? Spi
sa_nie_, voi. 34 p. 583, ni spune c_ă Sard1ca a fost nm�el_� vechiu, d'!pa o��
mmtie tracică Sardi ; pe bulgareşte este Srea,d�tsu, f;11;1d cel mai de ffilJ � loc loc al neamului bulgăresc_, precum e ?. astaz1, La 1563 avem • 
Sofia Sardak'iţBkaia (lrecek, Princip. Bulgar1e1, p, 16). 
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In sprijiul nostru vine şi consideraţia că, după relaţiile isto
rice bizantine, muntele Haemus, în cursul veacului de mijloc, era 
plin de Români, ca·şi toată. Moesia de altfel. Dumont ne spune 
în „lnscriptions el monuments figures de la Thrace". (Paris 
1377) că această parte, până la Dunăre, este împănată de ins
cripţii romane. Este deci firesc ca numirile vechi să fi fost păs
trate de Români şi din gura Românilor să fi fost împrumutate 
de popoarele ce au năvălit mai târziu în aceste regiuni. 

Oescus. Se ştie că râul Oescus se numeşte astăzi Jscăriî. 
Slavii sunt înclinaţi să apropie etimologia cuvântului Iscăriî 

de iscra (scântee) 1) Ce legătură poate fi însă între numele râ
ului Iscăriî şi scântee ? Noi socotim că Iscăru derivă dintr'un 
diminutiv al lui Oescus, anume * Oesculus. Din *Oesculus a re
zultat, tot în gura Românilor balcanici, Escuru după cum arală 
trecerea lui -1- intervocalic în -r-. Acest Escuru apoi a fos îm
prumutat de Bulgari sub forma /scăru. 

Aceasta ni se pare a fi derivarea firească a cuvântului. Nu
miri de râuri cu forme diminutive sunt multe: Struma, Stru• 
miţa, etc. Concluzia noastră este potrivită şi cu trecutul ţării 
stăpânite de Romani, respectiv, mai târziu, Români. Apropie
rea ce se face de iscra nu poate avea sens. Şi tot aşa cre
dem că nu poate fi vre-o apropiere între lscăriî şi lstru, după 
cum s-au îpcercat să-l explice unii, întru cât ar fi de neexplicat 
denumirea unui râuşor cu numele unui fluviu.-Pe de altă parte 
nu este imposibil să fi fost pentru Oescus un râu Oesculus, 
fiindcă şi azi se deosebesc două râuri /scăr: Goleami Iscării. 
spre vest, şi Stari Iscăru spre sud est 2).

Tonzus. Fluviul numit astăzi Tungea se numia în tim
pul vechiu şi în evul mediu Tonzus. -, nRâul Tungea îşi poartă 
numele său încă din vremea romană, când se numea Tonzu�, cu 
toate că nu pare că acesta-f numele său întreg vechiu", ne spune 
lrecec, în Princ. Bulg. li, pag. 209, amintind, că 'Ap'!.7Joxo,, "AptaKO,

şi alte numiri, pomenite de Herodot şi alţii, sunt, după Toma
schek (Oesterr. Gymnasialzeitschrift 1878, p. · 207), identice cu 
Tungea de astăzi. 

1) lrecek Das F(trstentum Bulgarien, ll, p. 8-9.
2) frecek: Das Fttrst, Bulg. II, pag. 77, 
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Pe noi ne interesează însă forma de astăzi a râului Tonzus, 
anume Tungea sau Tundza. După cum arată trecerea lui -on 
în -un, prefacerea lui Tonzus în Tungea, Tandza, este datorită 
Românilor. Aromâneşte se zice Tun<J.a, cu a. la sfârşit, ca Dana 
rDonus} etc, 

· Duna. Tot Românilor cred că se datoreşte forma cu u a
numirii fluviului Dunărea : Dunaj, Duna{, Dunavii, Dunavis, 
pentru consideraţia de mai sus, anume pentru trecerea lui-on 
în-un, ca bonus,bun, etc. 

Adrianopol. Pentru ca "Adriani urbs," 'AIJpt�voo să ajungă 
la Bulgari Odrin a trebuit să treacă tot printr'o formă româ
nească „ Adrin, ca cristianus ::,. creştin. Pentru trecerea lui a în o 
la Slavi, compară Colinde din CaLendae, Ohrida din Achrida, 
Oţet, Oltar etc. Cronicarii Greci numiau oraşul Adrianopol când 
'Al}ptiXVOUTtOAt' 1), când 'OpEOttc.Ulix 9) şi când 'Allpt�OU: -�v 6� 'AIJptixvou -�v

x;l.ijatv 3)

Struma. Vechiul râu l:,puµwv se numeşte azi, la Românii şi 
Slavii din Peninsula-Balcanică, Struma. Sub această formă cu -
vântul a fost transmis de către Români, după cum arată trecerea 
lui y grecesc în u, aşa cum constatăm în martur dio µdp,upo,

în Slur 4) din lat. slylus. In celelalte limbi balcanice y grecesc ca 
şi y latinesc, rămîn i: ,tipo, (dr. jur) se aude ngr. 11po,; µdp,upo,,

sună µdp,tpo,. Tot aşa la Bulgari. 

Sărună. Şi poate că tot aci e şi locul Sărunăi. Salonicul 
·pe Aromâneşte se zice Sărună, după cum se ştie, şi se derivă
din gr. Salona, devenit regulat, după legile de prefacere ale lim-
bii noastre, Sărună. Fără îndoială, că nu se putea transmite nici
numele acesta sub forma curat românească, dacă n'ar fi perzis
tat aci elementul românesc, ca şi la Struma şi aiurea. Interesant
este pentru noi că dela Români I-au împrumutat Slaviî sub forma

· 1) Nichita Acominatos Honialul (edilia Academ.; Murnu) pag.
384, 386; 2) idem pag. 424; 3) idem pag. 431, 432 etc. 

4) La nord de Câmpul-Lung- se află munte[e Sturu, zis şi Ma
teiaşu. Nu-i aceasta o numire aromânească, care vorbeşte de niscaiva 
aşezări aromâneşti pe acolo ? 
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Solunz. Păstrarea lui - I - îo. cuvântul Slav, neprefăcut în 
- v -, ne arată că a fost împrumuntat de timpuriu, când, pro
babil, în I. Română nu avusese loc încă prefacerea lui I în r,
dar când se desăvârşise trecerea lui-on, tn un, după cum arată
S6lang.

Ne mărginim deocamdată la aceste nume topice, care ni 
se par dintre cele mai sigure pentru dovedirea temei puse la în
ceputul acestui mk studiu, de existenta unor urme româneşti de 
toponimie în Peninsula Balcanică. După cum vom avea prilejul 
să arătăm îotr'un număr viitor, numele româneşti de localităţi 
sunt numeroase în Peninsula Balcanică. 

.. 

PAPAHAGI PERICLE 

Direct. Liceului din Silistra 
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Innorată stă boltirea 
. Cerului peste ogoare; . 
Pretutindeni numai jal�. 
Pustiire si ninsoare. 

. 

Vântul' bate; înserarea 
Işi întinde larg ari.pa -
Stol de corbi din văi purcede 
Să-şi adune 'n zări risipa. 

Şi cât vezi în jos, spre moară, 
Nimeni nu-i pe cărărue, 
Numai drumul către crâşmă 
Un drumeţ pribeag îl suie. 

V• LAINICEANU 
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Luptă besna cu lumina şi'n amurg, 
Nori de sânge umplu 1area ca o pată; 
Iar din purpura, pe-alocuri sfâşiată, 
La Jet plânsului pe fire ra1e cvrg 
Cum ar curge dup'o luptă neumană 
Picud roşii pe tăcute dintr'o rană. 

Şi-i pustiu, şi' gânduri negre mă apasă ... 
Cum pilotul pe furtună sfruntă marea 
Ochiu-mi sfruntă tot cuprinsul cu 'ntrebarea: 
Unde-i, unde i dintre flori cea mai aleasă ? 
Luptă sufletu 'ntre besnă şi lumină, 
Şi aripa-i sângerea1ă fără vină

. 

A• MÂNDRU 
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RABINDRA NATH-T AGORE 

CANTUL LXVI 

DIN <GRĂDINARUL> 

un· nebun, eăutând piatra care schimbă totul în 
aur, umbla rătăcitor, cu părul încâlcit. cu faţa arsă, 
plin de praf, cu trupul ca o umbră, cu buzele stânse 
ca poarta închisă a inimii lui şi cu ochii arzători ca 
scânteerea licuriciului care îşi caută soţia. 

Inaintea lui urla ocean.ul nemărginit. Valurile 
vorbăreţe povesteau de comorile ascunse în sânul 
lor şi râdeau de prostul care nu ştia să le înţeleagă. 

El mergea desnădăjduit şi fără odihnă în că.u
tarea care devenise însăsi viata lui. 

. , 

Intocmai ca oceanul. care se înalţă necontenit 
către cer, ca să atingă ceeace nu se poate atinge ; 

Intocmai ca stelele, care se învârtesc în cerc în 
căutarea unui ţel. ce nu se poate ajunge niciodată; 

Tot astfel, pe ţărmul nisipos şi ,pustiu al mării, 
nebunul, cu pletele înroşite de praf şi de soare, ră
tăcea în căutarea pietrei, care schimbă totul în aur. 

Intr'o zi un ştrengar de băiat dintr'un sat se 
apropie de el şi-l întrebă: «Cum ai căpătat Janţul 

www.minac.ro



362 

acesta de aur, care îţi încinge mijlocul?» Nebunul 
tresări ; lanţul, care mai înainte era de fier, se fă
cuse cu totul şi cu totul de aur! 

El nu visa; dar cum se făcuse schimbarea 
aceasta'? 

Sălbatec îşi lovi fruntea : tinde, dar unde, fără 
să stie, îsi isbândise visul ?. 

. . 

El îşi luase obiceiul să încerce pietrele, pe care 
le găsea, atingându-le de lanţul său şi apoi să le 
arunce, fără să se uite dacă se făcuse vre-o schim
bare ; şi astfel _nebunul găsise şi pierduse piatra 
care schimbă totul în aur. 

Soarele asiinţise, iar la apus cerul era de aur. 
Istovit, cu corpul şi sufletul sdrobit, întocmai 

ca un copac desrădăcinat. nebunul începu din nou 
, să caute comoara pierdută. 

Trad. Dr. G. ULIERU· 

-�-
--�--

, 

- - .. , ·- - ·· - -
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DIN TOFONI/v\lA BULGARIEI 

Multe numiri de localităţi ale Bulgariei de astăzi, mai 
ales din munţii Haemului (Balcani), unde altă dată era multă 
populaţie româneasc�, după cum reese din mărturiile istorice ale 
cronicarilor bizantini, sunt româneşti. In randurile de mai jos 
voiu căuta să atrag atenţia asupra unora din numirile cu carac
ter romAnesc, căutând a dovedi, pentru altele, românitatea lor. 

Crlclmit. Despre Cricimu, vorbeşte Irecek (în Period. Spi
sanie XI, p. 1-2) reproducând, după cronicarii bizantini, for
mele :' Kp,i:ţ,µ6,, 1), Kpui:ţ,µ6, 2) şi Kpoi:�,µ6,. 8). Această denumire se 
pomeneşte pentru întâia dată la 1199 cu prilejul răscoalei lui 
lvancu. Numele ni se dă sub trei deosebite forme; aceasta da
torită imperfecţiunii caracterelor greceşti în redarea unor sunete 
străine acestei limbi. Astăzi această localitate se numeşte Cri

cimu 4), Irecek ne mai spune că acest nume este neobişnuit la 
Slavi. Se pare că la Bulgari este împrumutat dela străini şi, după 
toată probabilitatea, dela poporul român, cu care a conveţuft 
veacuri. După presupunerea noastră, avem de a face cu româ• 
nescul Crucime, ceea ce a trebuit să însemne „răspântie", sau 
.,localitatea unde se află cruce". Henri de Valenciennes ni-l trans-

1) Nichita Acominatos Honiatul
2) Acropolita
3) Cantacuzen.
4) Irecek Kn. Bălg. II, pag, 436

1 
390.
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mite sub forma de Crucemont (citeşte Crusm0n) 1). Să se ţină 
seamă că la Români este foar-!e răspândit obiceiul de a aşeza 
cruci pe drumuri, la răspântii e!c. In comuna mea natală, Avela 
(Avdela, Abela) din Epir, se găsesc două localităti cu acest nume: 
una zisă Crufea r;ică, alta Cruţea-(ţea) mare = Crucea-mică, 
Crucea mare. Nu există comună românească în Epir, care să 
n'aibă o localitate cu numirea de Cruce. 

La Bulgari tot aşa ne întâmpină asemenea denumiri dela 
cruce, zise Crdstetsii dela Crâstii (==cruce), cum de fapt rie în
credinţează lrecek 2), când spune, că„urm1.nd drumul de aci, 
ajungi la Crdsteţii, unde se află o piatră cu „cruce cioplită". 

ln sprijinul acestei părui· mai vorbeşte şi nesiguranta cu 
care ni s-a transmis numele Cricimii de cronicarii bizantini, când 
Kpti:ţtµo,, când Kpui:ţtµo, şi când Kpoi;ţtµo,.

Bratigova. Afară de asta, e curios că tot în regiunea 
aceasta dăm d_e numele Braţigovo, care pare ,de asemenea, că 
este un nume românesc, în legătură cu Braţu (dim. Brăţic,) plus 
suf. slav-ovo, pentru desemnarea numelor de localităţi. La Daco
Români ne întâmpină numiri ca : Brăţeni, Bărţeni (probabil 
metatezat). Şi tot românesc pare a fi Peruştlta, care corespunde 
slav. Cruşova. Nu putem aminti aci şi de Peştera, care, de�i 
locuită de Aromâni, este un nume slav ca origină 5). 

Pe drumul ce duce dela Braţigovo la Peştera se află înălţi
mea zisă• Timbra, cu ruinile unui castel şi apoi tot aci se află 
movila numită Tumbra, ambele cu numiri româneşti. Şi tot 
aromânesc sună Pirlnu (Apeninu ?) şi mai ales castelul Pica

, 1) Villeka,rdoidn, ed. Wallly, pag. 331 (după Irecek, Period. Spis., 
pag. 3). 

2). Irecek: Period, Spis. pag·. 4. 
3) Irecec: Period. Spis., pag. 9: "ln însăşi Peştera nu-i nimic vechiu.

Mimuscrisele bisericii vechi, pe jumătate supt pământ, a sf. Vineri, 
au fost strânse la muzeul „Ohlastnii". O particularitate a oraşului este 
colonia Vlahilor (Cuţovlahi), cari au venit, se zice, cu 80 de ani în
naiilte, din Macedonia ; între ei îşi vorbesc româneşte cu puternic 
ame,;;tec de cuvinte greceşti şi bulgăresti; dar altfel se dau de Greci 
şi întreţin biserică şi şcoală grecească� După mărturisirea preotului 
Constantin, ei au venit aci din marele oraş românesc Moscopole, la 
sud de Ohrida (µti:011<0, txcxv' �1to Boax01t6A�w�), care, în veac11l trecut, de
veni dintr'odată renumit prin comertul său, dar în curând decăzu din 
pricina strimtorării din partea Albanejilor şi a hoţilor Cârjalii. 1n 
gura .!or bulgărescul }:'eştera se gre_ciz� în 1e:ptatepc:t (porumbel), pe când
Turcu l-au prefăcut 1n Beş-dere (cmc1-râun)". 
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(XI pag. 9); apoi Radulovo (nume de sat) dela Radul (XI pag. 
9) şi Panara cf. cu Pănarti, sat în cazaua Grebine.

După cum vedem, atâtea numiri româneşti, care ne îndrep• 
tătesc :·să presupunem că şi Cricimu s-ar putea deriva de la 
Crucime .• 

. Crastova. Despre Crastova ne spune lrecek cA se găseşte 
cu câteva minute mai departe şi că este localitate muntoasă. 
,,Câteva minute mai daparte se află satul Craslova, unde dru
mul, plin de urzici, se lasă din munţi spre Filipopole". Apoi, 
tot acolo, lrecek (in notă) spune că „nu e Crastavo, ci Crastovo, 
poate Crăstovo 1 )". 

Presupunerea lui Irecek se pare că porneşte din conside
ratia că formelor Crastavo şi Crastovo nu li se pot găs'i puncte 
de plecare în slavoneşte pentru derivarea lor, ca pentru forma 
Crăslovo. Credem însă că nu-i nevoe de aşa ceva, în cât, după 
toate probabilităţile, Craslavo sau Crastovo nu-i altceva decât 
românescul Cr(e)asta, plus sufixul slavonesc -ovo. 

Numiri de localităli cu denumirea Creasta se găsesc atât 
la Daco-Români cât şi la Aromâni. 

Tot caracter românesc poartă ş) numirile de localităli din 
regiunea Dospat ca : Satovişte, Marulovo, Ţărănce, Osina, Cor
bul, Guş tir, Singur 2). N urnele de râu Vasilea 3), din regiunea 
Cepinului sună de aseminea aromânesc, căci la Români se obiş
nuesc asemenea denumiri, fără sufixe, după nume de persoane. 
La Avela (Epir) exirtă muntele Vasiliţa (diminutivul lui Vasile, 
ca Ioniţ-a dela Ioan). Bana <l) (cu n muiat) se găseşte în toată 
Bulgaria. Bariş/a (Period, Sp. xr, pg. 18) dela bară, (na bradu 
dălboki barişta) este un cuvânt datorit Aromânilor. 

Rupcios. Intre Com1ci, Ahâru Celebi şi Dospat se află regiu
nea muntoasă urnită Rupcios, spre sudul Filipopolei )5. După cum 
vom vedea, această numire este românească. După Irecek, I. c.,-

1) Periocl. Spis. X, pag. 12.
2) Periocl. Spis XI, pag. 16 ;_ 3) idem png. 2�; �) Du1;1ă Densii

şianii Ovicl vine de la balnea, deci nu merge clupa pilda Im cintaneiis
înt,'1,iu arom. ntw,'iii, cum crede Romansky, Lehmvorter lat. Ursprnngs
Leipzig, 1909 pag. 93, ca sii fîe o piedică pentru intrarea lui directă
din româneşte. 

5) Irecek, Kn. Bălg. II, pag. 393.
4 
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care încearcă să derive numele Rupci6s de la Meropi prin 
aferesa lui me- neaccentuat, - mai pe larg ne vorbeşte Hr. P. 
Constantinoff 1). 

Nu se ştie, zice dânsul, dacă Rupci6s derivă de la Rupţi 
(numele locuitorilor) sau Rupţi dela Rupci6s; dacă însă avem în 
vedere că în regiune nu există niciun sat cu numele Rupcfos, se 
poate presup·une că Rupci6s şi-a luat numirea dela Rupţi. 

Pentru aceasta va trebui să cercetăm de unde provine 
numele Rupţi. Şi, pentru a explica pe Rupţi, autorul se referă la o 
traditie locală, după care Rupţi ar deriva dela „Robţi", deoarece 
Bulgarii din acele localităţi, ca unii cari trăiau foarte aproape 
de câmpia Filipopolei, erau expuşi la cele mai dese năpădiri din 
partea Turcilor şi deveniseră Robe sau Robţi ai Turcilor. 

Este de prisos a combate această etimologie poporană şi 
a încerca să c xplicăm greutatea prefacerii lui Robţi în Rupţi. 

După altă ve,siune (ibidem pag, 655), împărtăşită şi de lo
cuitorii muntelui Rupcios, de aşa zişii Rupţi, ar fi că ei, nepri
mind de bună voe credinţa mahomedană, ar fi fost impuşi să 
plătească un haraciu şi anume câte un rupii (10 parale) de cap 
şi că, de atunci, vor fi fost porecliţi Rupţi şi Rupalani, cum se 
mai numesc (Nauca, li, 463-473),părere, căreia, după autor, nu 
i se poate da crezare, ca şi celei de mai sus. 

Alţii cred că numele de Rupţi ar veni dela Rodopii, Ru
dopţi, RapJi; sau, poate de la Rudocopti 2), după ocupalia lo
cuitorilor cu minele, (rudarslvo şi rudocopstvo) "). 

După cum vedem, toate sunt simple presupuneri, caşi pă
rerea că Rupii şi Rupalani ar deriva dela Ropi == ponoare, adân
cituri joase ... (nişki cotlovini), cum crede P. A. Sircu în scrierea 
sa Rupalani şi Rupţi, pag. 4, ceea ce, după Constantiooff, nu 
poate fi adevărat, căci atunci ar fi trebuit să se numească aşa 
toţi locuitorii bulgari din acele localităti muntoase cu nişki 
cot/ovini. 

Am reprodus toa'e părerile, spre a se vedea imposibilitatea 
susţinerii lor. Nici una nu-i satisfăcătoare. Cea propusă de Irecek, 
dela Meropi, de asemenea, căci chiar dacă am admite posibili
tatea căderii silabei neaccentuate me-, tutuşi rămâne impos,bi'I 
de admis prefacerea lui o accentuat din {Me)ropi în u: Rupi. 

1) Period. Spis. volumul 23 pag. 655,
2) Period Spis vol. 23, pag. 656; 33) idem pag. 656.
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După noi, originea cuvântului Rupcios trebue căutată în cu
vântul românesc [a) rdpă care, la Români, se aude şi arupă, sau 
arupii. Rupă în loc de rdpă, la Români, se sprijină pe forma 
meglenită ropa (citeşte roapa), de unde, neaccentuat, ruposu 1).

La Aromâni, arapii însemnează prăpastie, loc piăpăstios. 
Intr'o poezie populară întâlnim versul. 

Plîndze şi zghileaşte
Ş-tu•arup se arucuteaşle 
(Plânge şi se vaită

Şi în prăpastie se rostogoleşte) 9).

Atestarea, deci, a unei forme rup, rupă, pentru rdpă, nu 
se poate contesta. 

Sub forma de rupă ii găsim în toponimia sârbească şi bul
bărească în toată Peninsula-Balcanică. Aşa există satul Rupze în 
Serbia, spre nord de V/asina, ne spune Irecek (tn Kn. Bălg. II, 
599); Rupski dolii (pag. 285) în regiunea nordvestică a Bulgariei, 
în muntii Stara (vechi)� unde se află şi urme de mine vechi, deci 
localitate stâncoasă, cu râpe, astăzi din nou pusă în exploatare 
şi de unde se extrage plumb, argint şi fier. 

Numirea de V/asina· şi Vlasolniti spre nord, arată că este 
vorba de localităti unde trăesc sau au trăit vreodată Români. 
Spre est de această localitate se află Clisura, nume ce, fără în
doialll, a fost transmis de Români, ca unii ce şi astlizi îl

1 

aplică 
trecătorilor de munţi. 

Dela rupă s'a format apoi rupţi (precum din Zagor, Za
gor/i) şi Rupalani, Rupalii. Din rupţi apoi, tot în gura Româ
nului, prin sufixul - os, s-a făcut rupd6s.

In favoarea etimologiei propuse aci vorbesc şi denumirile 
următoare din regiunea muntelui Rupcios, în care se ascund 
numiri româneşti: Bac'i'cuvo (pag. 6�5 voi. 89jg4), d�la Badu, (cf. 
rom. Baciu, Băcilişte etc.); Peruştlta, despre care am vorbit; 
Sotlrl, care, deşi din gr. :Ew1:�p, este însă uzitat mai ·mult de Aro
mâni şi Albanezi, atâf ca nume de persoană cât şi ca nume de 
biserică, făcută pe culme de munte (La Avela, Epir, se găseşte 
biserica asutlra == &1ta l:001:lpcx; formaţiunea, după cum se vede, 

1) La Aromâni: loc at·upos == loc râpos, prăpăstios, loc �tâ11co5,
2) P. Papahagi: Din literatura poporană a Arom, 1900, pag. 800.
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este românească, în loc de o &1,a, 'Ew,'ljp); Ciucuru dere (p. 654) 
dela czuca, pi. c'iucuri; ciucă înseamnă la Aromâni vârf, culme 
şi este foarte răspândit ca nume de locatilăti în toată Penir.sula 
Balcanică. Ex.: Czuca-roşe, Epir; C'iuca-naltă dela graniţa Tesalo._ 
Macedoneană etc. Ciucuri-kfol (pag. 659) ; Ciurlcovo (pag. 561, 
680), format dela czureac (In Epir, spre nord de Avela se află 
Czureaclu); Oiurcova, (pag. 659) dela g'iura, nume de munţi 
atât aci cât şi în' Albania ; Cara-Mandra (pag.659) dela turc. 
cara == negru şi rom. mandră ; Cara-ciumacă (pag.660) ; Dormu
şova. (Dela Dormuş pentru dormiş „loc de mas pentru cai şi 
pentru vite" ; cf. Dormitor, nume de localitate în Muntenegru). 

Mă mărgine5c aci. 
Nici ocupaţia locuitorilor din Rupcios nu este împotriva 

etimologiei propuse aci. lndeletnicirea lor de predilectie este

zidăria, oieritul şi cărăvănilul, adecă · cărăuşitul (pag. 663). Vor
bindu-ni-se de puterea lui Hasan-Aga din Tămriciu (pag. 664) 
se· spune că acesta, folosindu-se de oare care drepturi vechi, şi-a 
însuşit păduri şi munţi frumoşi dtn jurul Tămriciului, ,,unde 
vărau propriile lui turme de oi fără număr şi oarecare her
ghelii de cai". Vorbind, mai departe, despre satul Cepelare, ne 
spune că numai după liberare locuitorii au început să se dedea ' 
zidăriei, chiragialăcului şi croitoriei, de oarece ·păşunatul deveni 
greu, prin trecerea parcelată a pământului din stăpânirea Turci
lor, care-l vindeau, ca să se ducă, în mâna ţăranilor. La pag. 667 
ni se spune de asemenea că creşterea vitelor este o ocupaţie 
principală alături de zidărie şi cărăuşit : ,,ocupaţia de căpetenie 
este agricultura şi creşterea vilelor. Dela unire (1886) încoace re
pede decăzură şi una şi alta şi aceasta nu numai aci (la Bogu
tinva), ci în întreaga regiune (rupcioasă), din cauză că oile, când 
se coboară iarna la păşune, în şesurile Arhipelagului, oierii plă
tesc primăvara (la întoarcere) doui dări (beglicuri), una în Tur
cia şi alta în Bulgaria ; iar pentru oile moarte în timpul iernei 
plătesc vamă de „ulecare, de ieşire din ţara" (unde au iernat oile). 

Acelaş lucru reese şi din cele relatate la pâg. 679 despre 
regiunea Cricimei (Şi roca - Loaca): ,,Agricultara este slc:bă, iar

creşterea vitelor a decăzut din�pricina celor două dări (beglicuri) 
ce se iau la coborârea oilor spre şesurile maritime (sub-înţeles: 
din ţara turceasră)". 
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Socotim, aşa dar, după cele arătate, că presupunerea lui 
Irecek, - singura mai serioasă - că Rupţi, Rupcios ar deriva 
dela Meropi, - nu se poate susţinea. 

Jntr'un studiu ulterior ne propunem să c.omplectăm nomen
clatura toponimică de origine românească a Bulgariei de azi. 

Ca încheiere, adăogăm următoarele numiri extrase din Pe
riodicesco Spisanie, voi. 63, dia studiul d-lui Toşeff: iugo-za
padna Bălgaria vii floricistno otnoşenie (Bulgaria sud vestică 
sub raportul florei), pentru scoaterea în evidenţă a caracterului 
românesc de odinioară al acestor regiuni : Vlasi-selo (pag. 46) ; 
Vlaşca-reca, (eodem); Vlaşca-Planina, între Rila şi Osogova 
(pag. 19), pe harta austriacă stă Vlaşina ; Vârful muntelui Ba
bina se numeşte Patariţa (pag. 20), adecă Piităriţa, ceea ce 
înseamnă la Aromâni „cârja"; Erma (pag. 21); Virilă pag. 20, 
care pe harta nMakedonien" (?/ stă Verilă; Misulii, sat şi munte 
(pag. 4:1) - cu vârful uşi (=poartă, sau slav. uşi= urechi?); 
Mig'iorii, munte cu înălţimea de 2186 m., ceea ce ne face să 
ne gândim la cuvântul Magiore, Măgior, IMigioru, dacă nu 
cumva redarea nu-'î greşită, în loc de Măg'f6rii, (pag. 44). 
Localitatea se află tot într'o regiune cu numire românească. ,,Spre 
nord-vest, de pe muntele Vlaşca se vede Vidlicial, muntele Mi
gioru (2186 m.), Comt1 (2010) şi întreaga_câmpie a Pirotului". 

l �--q.j,�!.) .... ·c.T'1J· .. -

PERICLE PAPAHAGI. 

SlLIS'l'RA 
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TALMÎ\C.IRI 

Demult, demult, erau odată doi frati, oari şedeau în doull. 
sate aproape unul de altul. 

Intr'o zi, fratele mai mare zice celuilalt: 
- ,,Vino mâine la geamie în satul meu, ca sl1 ne rugim l u ,
- ,,Voiu voni !" - rl1spunse cellalt.
A doua zi, fratele mai mic plecă de cu noapte spre satul

vecin. De abia merse putin şi găsi pe drum .o ladl1 foarte fru
moasă. Mirat, omul deschise lada, dar glisi în ea numai gunoi, 
Se minuni el mult şi porni mai departe. 

Dupll. câtva timp, întâlni o cămilă pe care o ducea de că
pllstru un şoricel. Se minună mult omul şi porni mai departe, 

Mai târziu: întâlni o turmă de oi şi în mjlocul lor era un 
miel care sugea pe la toate şi striga într'una că i este foame. 

Mai departe văzu omul o cătea, în pântecele c4reia tipau 
nişte căţei. 

Când ajuse la fratele său mai mare, îi povesti cele vl1zute 
şi-l rugă să i le lămurească. Fratele cel mare i-a spus: 

- ,,Lada cu gunoi însemnează că după noi, mai târziu, se
vor naşte oameni foarte frumoşi pe dinafară, dar înăuntru au sl1 
fie putrezi, cu suflete spurcate şi pline de păcate. Clmila pe care 
o ducea şoarecele de căp�stru, însemneazl1 că mai târziu, după noi,
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femeile vor fi mai tari şi vor duce ele pe bărbati de nas Mielul 
care sugea o turmă de oi, însemnează că vor veni oameni, cari 
vor căuta să rltpeascll pe nedrept avutul altora, vor prllda şi 
vor jupui pe toţi, fărll a se sătura. Căteaua, cbeia îi tipau căteii 
în pântece, însemnează că vor veni vremuri când copiii nu vor 
mai asculta deloc de părinti şi vor vorbi înaintea lor ! u 

Şi toti Tătarii cred cll au venit acele vremuri prevestite. 

flECf\RE CU Nf\RflVUL LUI. 

La curtea unui sultan, era odată un mare vizir, despre care 
mct un alt paşă sau demnitar nu ştia din ce neam este : 'rurc, 
Tătar, Persan, Laz, Curd, sau altceva? 

Intr'o zi se strAnseră câtiva paşi şi se sfătuiră cum să facă 
ca sll poată afla din ce neam este marele vizir. Unul dintre 
ei spuse celorlalti : 

- "Sli-1 poftim într'o zi ca oaspete la masa mea şi apoi
vă voiu spune eu ce voiti să ştiti". 

Zis şi făcut. II poftiră pe marele vizir la masă, în casa 
paşii. Acela veni şi a fost aci masă mare cu mânctlri multe şi 
alese. 1n urmă, după ce marele vizir a plecat, toti paşii se strân
serll împrejurul celui care se llludase că va pătrunde taina şi-l 
întrebară dacă ştie acum din ce neam este marele vizir. Paşa 
rlspunse: 

- nMarele vizir este Tl1tar !"
- ,,De unde ştii?"
- ,,Voi n'ati vbut că Ia toate mAncărurile, vâra lingura

pâd'n fundul strlfohinii, oa să caute carne ? Numai Tâtarii fac 
aşa ! 11 1) 

1) Inl'adevăr, alimentul pl"incipal al Tălal'ilot· esle carnea, pe
care o consumă în foarte mare cantitate, ca nimeni altii. 
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DUPi\ Cc (UN05TI Ncf\MUL 

Intr'un sat tătăresc trăia odată un: mare bogătaş. Odată 
trecură pe acolo �mase creştini călători, cari - fiindcă înserase, 
- căutau o gazdă unde se poată rămâne peste noapte. Bogăta
şul, aflând de aceasta, trimise un servitor şi-i chemă la sine.
Creştinii veniră.

Bogătaşul îi primi bine şi ar fi vrut să vorbească mult cu 
ei, dar, - fiindcă el nu ştia altă limbă, iar creştinii nu ştiau pe 
cea tătărească, - nu se putură întelege. In deosebi Tătarul ar fi 
vrut să ştie de ce neam este fiecare dintre cei şase creştini, dar 
n'avea cum. 

Un servitor al lui, auzindu-i dorinta, îi zise : 
- ,,Stăpâne, eu îti pot spune uşor de ce natie este fiecare,

dar trebue să-mi dai voe ca eu să Vll aduc la masă mâncărurile 
care voiu vrea eu!". 

Stăpânul se învoL 
Când veni vremea, servitorul aduse la masă acestea : ciorbă 

de peşte, fasole cu mămăligă, praz, salată de măsline cu untde
lemn, macaroane, cartofi, un pahar cu bere şi o lulea ; apoi pofti 
pe creştini să se aşeze cu totii la o masă şi să mănânce fie
care ce-i va plăcea . 

. . Târziu de tot, după ce oaspeţii au mâncat ·şi s'au culcat, 
bogătaşui tlHar chemă la sine pe servitor şi-l întrebă dacă ştie 
acum de ce natie este fiecare dintre cei şease creştini. Servito
rul îi spuse lămurit totul, dar stăpânul întrebă : 

- ,,De unde ştii ? "
- ,,Foarte uşor, răspunse servitorul. Cel care a mâncat

ciorbă de peşte, este Rus ; cel cu fasoba şi mămăliga, este Ro
mân; cel cu prazul, Bulgar; cel cu salata de măsline în untde
lemn, este Grec ; cel cu macaroanele, Italian ; cel care a mâncat 
cartofi şi a băut bere, este German ; iar cel care n'a luat nimic, 
ci numai şi-a fumat luleaua, este Englez !''. 
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1. 

Sapsari zapran ghib1i, 
Oculur Coran ghibi. 

Altân. 

2. 

Â'i geatar, cun geatar, 
EcM lezi hici geatmaz. 

Haivan boinusu. 

�-

Astî casâr, iitsllr, casâr, 
Ortasânda mai sasâr. 

Cârpî. 

4, 

Pândî-pândî, chetersân, 
Caraldâgă sândî chettî, 
,5indî şâgar câle-câle ole rsân 
.Şindî şâgar câle-câle 

culersân. 

Cârpi. 

GHICITORI 

1. 

Galben ca veninul 
Şi se ceteşte (se caută) ca 

Coranul. 

Aurul. 

2. 

Luna doarme, soarele doarme, 
Numai două nu dorm 

niciodată. 

Coarnele vitelor. 

3, 

Dedesubt rogojină, 
- deasupra rogojină,

Şi la mijloc pute seul. 

Ariciul. 

4. 

Se sue, se sue, se duce, 
S'a ascuns în curte, 
Acuma ai să te prăpădeşti, 
Acuma ai să mori de râs. 

Ariciul. 
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5. 

Gi-umac aiUâm, giutcârlâm, 
Giumle iitnî cutdrtdm. 

Burşl. 

6. 

Erten cheler eUezi 1)
Acşam cheler ellesi, 
Tiurliu-tiurliu ipecten 
Tiime tier eUesi. 

Colun. 

7. 

Allah iapar iapasân, 
Temâr aşar capusân. 

Carbuz. 

8. 

A�âret a lânân câlâşî, 
Duniada dâr bâr îşi. 

Oeaşân gealcâldaganî. 

9. 

lui aldândâ ac lanâ 
Aru men dep mac-tanâ 

10. 

Alaman a-iac, 
Altân taiac, 

Cun. 

Giursan gelmes gealangaiac 

Sagân. 

5. 

Am spus ghicitoarea, am tuşit, 
Şi toţi câinii i· am stârnit. 

6. 

Dimineaţa pleacă, 
Seara vin, 

Purecele. 

Din toate felurile de mătăsuri, 
Ele fac nasturi. 

Olie. 

7. 

Dumnezeu li face, 
Cuţitul ii deschide uşa. 

Pepenele. 

8. 

Sabia Arhanghelului Mihail, 
lşi are un vârf în lume. 

Fulgerul. 

9, 

In faţa casei este o mânzată 
a1bă 

Şi se laudă dl este frumoasA. 

10. 

Picior bălţat, 
Ciomag de aur, 

Soarele. 

Dacă fugi după ci, nu-l ajungi. 

Funigeii. 

1). Acest cuvânt c<ellezi» n'a fost posibil să mi se traducă. Unii 
pretind însă că în limba arabă a Coranului, «ellezi)> însemnează chiar ccoi)), 
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11. 11. 

Tolem tolî ac tauc. Coteţu-i plin de gAini albe. 
Tâş Dlntll. 

12. 

Sâra-sâra odalar 
Hicinde duran soctalar. 

Harlp. 

13. 

Astî tacta, iustu tacta, 
Ortasânda zalâm socta. 

Emşeşec aşi. 

14. 

Ecî caşâc 
Diiverghe geabâşâc. 

Culac. 

15. 

Bâr cu,ium-bar 
Ecî târlâ swu-bar. 

Ofemârta. 

16. 

Tâc-tâc· am� a·m, 
Teobesî lamam; 
Bâr câz aldâm, 
Babasi imam. 

17. 

Bâr cheldnâm bar ;
Chelchende cuşaclai, 
Cn,etch,şn(},(j cu�aclai. 

Saat. 

12. 

Rânduri-rânduri de odăi 
Şi'năuntru sunt studenţi. 

Roşcova. 

13. 

Dedesuptscândură,de·asupra 
scândurii. 

Şi la mijloc un student rău. 

Sâmburele roşcovei. 

14. 

Două linguri 
Lipite de perete. 

15. 

Am o fântânii. 

Urechile. 

Cu două feluri de apă. 

16. 

Tâc-tâc-am-am, 
Am astupat gaura ; 
Am luat o fată 
Şi tatal ei e hoge. 

17. 

Am o noră; 

Oul. 

Ceasul. 

Cel ce pleacă, o îmbrăţişază, 
Cel ce vine, o îmbrăţişează. 

Peş. Soba. 
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18. 18. 

Deort du,-verde, deo'ft Arap. Patru pereţi, patru Harapi. 

Oşaclâc. Hornul. 

19. 

Galdâr-galdâr anes·i bar, 
Boinda moşagî bar, 
Colânda colşagî bar. 

Cocâş. 

20. 

Bâr babî bacârar . 
Gi-umle alemnî şacârar. 

Ezan ocuganî. 

.21. 

Ecî g-igâl cureşâr 
Tabanlarî târeşâr. 

Macaslâc. 
22. 

Bâr chicichene alaşci 
Teogherecnî dolaşa. 

Coletcî. 
23. 

Pazarga chettâm 
Sierghe condâm, 
Deort ai igârmi deort 

ildâz cordâm. 

Nai mâgi. 

24. 

Bâr chicichene pâl 
Arcasânda tasma tâl; 
Acâlân bosa, oilanda bâl ! 

Saban. 

19. 

Mama lui bolboroseşte, 
La gât are mărgele, 
La mâini are mănuşi. 

Curcanul. 

20. 

O babă strigă 
Şi toată lumea se adună 

Cântecul hogil la geamie. 

21. 

Doi flăcăi se luptă 
Şi călcâile nu li se mişcă. 

Grinzile. 
22, 

Un cal mititel 
Se 'nvârteşte împrejur. 

Umbra. 
23. 

Am fost în oraş, 
In poliţă am fost pusă 
Patru luni şi douăzeci şi patru 

de stele am văzut. 

Potcoavele şi culele. 

24. 

Un fluture mititel 
Are limbă pe spinare ; 
Dacă tu ai minte, ghiceşte ! 

Plugul. 
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25. 

lui işinde oin bar, 
Cuhi şinde cuhi bar, 
Cuiu şinde gilan bar, 
Gilan başindâ şemidan bar, 
Şemidanân başindan 

Deorl drecll 

borazan bar. 

Lamba. 
26. 

Teobesî m oghedeclî. 

Şâgarac. 

27. 

Ogâz ocure, eul şaşci.. 

Pâşcâ. 

28. 

Bâr aivanâm bar, 
Târlii gita, târlii cusd. 

lui. 

29. 

Acşam bosei., caplanâr 
Sâbârlcî ostânci. saclanâr. 

Coz. 
30. 

Muiuz ilen saban eclâm. 
Ş'echer seplâm. tuz şicli. 

Târnaganâ. 

31. 

El sacladâm, 
Er gheordâm. 

Horaz. 

25.. 

In casă este un joc, 
1n fântână mai este o fântână, 
In fântână este un şarpe, 
In capul şarpelui este un 

sfeşnic, 
Şi 'n capul steşnicului este 

o goarnă.

Lampa.
26. 

Patru stâlpi 
Şi pe ei (se află) un coviltir. 

Hornul. 

27. 

Boul rage şi risipeşte cenuşa. 

Ferăstrău I.

28; 

Am o vită care 
Intreg înghite întreg varsă. 

Cas�. 
29. 

Dacă este seară, se lnchid 
Şi s'ascund sub mătură. 

Ochii. 

30. 

Cu coarnele am arat, 
Zahăr am presărat, sare a eşit. 

Scărplna tul. 

31. 

Carne am ascuns ; 
Bărbat am văzut. 

Cocoşul. 
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32. 

Bâr suecsâz semâz bo15a. 

Casartci. 

33. 

Carâ mâşâc cuiru,qundan. 
Aşâlgan. 

Sapli-taua. 
34. 

Card tauc canatândd 
asâlgan. 

35. 

Caz giemârtladi 
Coranl alladi. 

Oşac. 

32. 

Un taur gras fllră oase. 

Căpuşa. 

33. 

Pisică neagră 
De coadă spânzurată. 

Tigaia. 
34. 

Găină neagră spânzurată . de 
aripi. 

Pirostriile. 
35. 

Gâsca a ouat 
Şi a încălecat pe gard. 

Ca bac. Dovleacul· 
36. 

Ca,angl damnt lşimde 
Caz-dai bolâp otâri. 
Tard magd şaşi ioc 
Câz-dai bolâp olâtî. 

37. 

Uzun-uzun uzunlar, 
Dulap/ari turar 
On ecâtane iaprac, 
On iucitane toprac. 

Cocâş. 

Subuc. 
38. 

Cârc ipec men arâlghen, 
Cârc tuimsâc luilghen. 

Ormtcşl iasî. 

36. 

Stă în grajd întunecos,. 
Stă ca o gâscă, 
N'are păr să se pieptene 
Şi stă ca o fată. 

Curca. 
37. 

Lung, lung şi iar lung, 
Dulapurile li stau 
Douăsprezece foi 
Şi treisprezece pământ. 

Luleaua. 
38. 

Din patruzeci de fire de 
mlitase 

S'au împletit patruzeci de 
noduri. 

\ · Pânza păianjenului. 
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39. 

Câzâl calau iustânde, 
Ac ş.oşami olârq. 

Tâş. 

40. 

Anierde vai-vai 
Balii şictd maicai mai. 

41. 

Bâr aulam bar ;
Bin coi sâid, 

Câmârscă.. 

Bâr auş toban sâimai. 

Câmârscanî lva1î. 

42. 

Bâr aatâm bar ;
Şes-sem toctai 
Bailasan gire. 

. 39. 

Pe un gard roşu 
Stau prepeliţe albe. 

40. 

Acolo este vai-vai 
Si'n ulcică fierbe unt. 

Dlntll. 

Furnlclle. 

41. 

Am o curte; 
O mie de oi încap, 
Dar o mie de pae nu încape. 

Oaura furnlcllor 

42. 

Am un cal; 
Când ii desleg st!, 
Iar când îl leg merge. 

Şarâc. Opinca 

43. 

Bâr chicichene pâlnaz ;
Gerghe liuşşe sânmaz 
Iapângilar iapalmaz 
Cuimgilar câialmaz. 

Su aslândd 
Sari perâc. 

Pândâc. 

44, 

Tiui. 

43. 

Este un fluturaş mititel; 
Dacă cade jos nu se sparge. 
Meşterii nu pot să-l tac!, 
Argintarii nu pot să-l toarne. 

Sub apă 

Buricul. 

44. 

Puiculiţă galben!. 

Păsatul. 
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45. 

Cal-cal teoşec, 
Onl bâlmeân bâr eşec. 

Tohan. 

46. 

Coc cudurdedl 
Coighe chelâp şalladî 
Eci tai bâr gerghe 
Chelâp otladi 

Târmenî calataşî. 

47. 

45. 

Rânduri-rânduri de saltele 
Şi cine nu ghiceşte este un 

măgar. 

Palele. 

46. 

Cerul a tunat, 
1n mijlocul safu]ui s'a spart, 
Doi cai Ja un loc 
Au piiscut în mijloc. 

Piatra morii. 

47. 

lui arlânda cuş,agâm caldl; După casă a. rămas brâul; 
Ai sa/di, cun aldi. Luna 1-� lăsat şi soarele l-a 

ridicat. 

Cârau� 

48. 

Pazardd. salâlmaz, 
Şanacd. salânmaz, 
Ondan talii şii bolmaz. 

Ulcu. 

49. 

Tas iuslâtlde saban giure. 

Baş cârcanî 

50. 

Ju•sfLL geari, asli gearl, 
Ortasândd. bâr auş tarî. 

lngir. 

Bruma, 

48. 

La oraş nu se vinde, 
In farfurie nu se pune, 
Şi mai dulce decât acela nu 

se găseşte. 

Somnul. 

49. 

Pe castron plugul merge. 

Maşina de tuns. 

50. 

Deasupra piele, dedesubt piele, 
Şi'n mijloc un pumn de meiu. 

Smochina. 
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51. 

El metii, temâr cârşau. 

Parmacii iuzuc. 

52. 

5ţ. 

Butoi d·e carne şi eerc d� fier. 

Degetul şi Inelul. 

. 52. 

Ac laiac<i uralgan biaz şa li. Băţ alb înfăşurat ln pânză albă. 

Parmac. Degetul. 
53. 

Card buit chelâp caplodi, 
Tâmârtai chelâp giocladl. 

Caşâc capcaş. 

54. 

Bâr chicichene duchean, 
/şi toll Mocan. 

Sâernâc . 

55. 

Ot başândd otârd, 
Cursa şigân totârd. 

Cuman. 
56. 

Aslî lactd cop basar, 
lustii tacla cop basar, 
O bâzâls<i cârn iasar? 

Coc ger. 

57.-

Uzun ildâz, aafâm ildâz, 
lldâzlardan iapâlmadâm, 
Chianunlerde er ierde, 
Marta be ni bulamasân, 
Ne_ oldâgân bilemesân. 

Car. 

53. 

Un nor ne·gru l-a ac.ojrerit, 
Cevâ rotund l-a· desc'o'perit. 

Lingura şi capacul. 

54. 

O prăvălie. mică, 
Plină toată de Mocani. 

Cutia cu Chibrituri. 

55. 

Stând lângă foc, 
Işi satură pântecul. 

56. 
Ibricul. 

De-asupra scândura s' apasă, 
De jos scândura' ap·as.,ă, 
Dacă se stricii. · cine reface ? 

Cerul şi pământul. 

57. 

Sunt o stea lungă,' numele mi-e 
stea, 

Din stele nu m' am. -făcut, 
Unde mă cauţi, mii. v,ei g!si, 
In Martie nu mai mă găseşti 
Şi, ce m'am făcut nu ştii. 

Zăpada. 
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58. 

Cuciugiuc boill 
Catiipe tonIJî, 

• 
• 

Patlagean. 

59. 

Ai. obala,: - obalar, 
Obada gilan balalar, 
Sorpasl ela/ el aram ;
Oga neder molalar. 

• 

Bal. 

60. 

Geol geandan. maill caiş. 

• 61. 
, 

Tic-tac, capaclî san. 

• 
62 

Ai burali - buralî, 
.Aiagi coli câhall, 
Ş1mş icâ, ll · toni bar. 
Sultanie ati bar. 

Ollan. 

• 

Saat. 

• • 

Opop. 

63. 

Geaşi on beş, carii otuz 
Sângârdd bâr laş. 

• 

Al. 

• 

58. 
• 

Statură mică 
· In haină de catifea.

Pătlăgeaua vânătă.

59 

Moviliţe ---- moviliţe, 
Pe movili şar·pele face pui, 
Zeama e bu n ă, ca r n ea e 

spurcată; 
Ce-au să zică preoţii ?

Mierea. 

60 

Lângă drum cureluşă un să. 

Şarpele. 
• 

61 

· Tic-tac strachină învelită.

• Ceasul. 

62. 

De aici aici, 
Picioarele şi mâinile i sunt 

yăpsite, 
Poartă haina pestriţă 
Si o chiamă Sultana. 

· Pupăza.

63. •

Când e tânără, are 15 (zile), 
când e bătrână, are 30, 

Şi la sfârşit e ca a piatră . 

Luna 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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64. 

Jui işimde oin bar, 
Tablaşictd tiuium bar. 

65. 

Stambuldd caz pşe 
Cacusi mânda tşe. 

Carlgaş. 

Mectlup. 

66. 

Eci damdd bâr drec. 

Murân. 

67. 

Cat-cat catlanşic 
Catlamadan ap aşic. 

Capusbi. 

68. 

Bâr cuium bar belden 
Bâr cuium bar tâzden. 

Ştan etâc. 

69. 

Ozl top coletcî ioc. 

383 

64. 

In casă mi-e jocul 
Şi pe tablă am păsat. 

Rândunica. 

66. 

La stambul se trige gâsca 
Şi mirosul vine aici. 

Scrisoarea. 

66. 

Intre două grajduri un zid. 

Nasul. 

67. 

Rânduri-rânduri rândurele 
Şi'ntre rânduri este turtă. 

Varza. 

68. 

Am un puţ la mijloc 
Şi· un puţ la genuschi. 

Pantalonii şi cismele. 

69. 

Minge rotundă fără umbră. 

Uru. Oroapa. 

70. 

Cunghe pâşchen aş cordâm. 
Cobâc cuscan lâş cordâm. 

Caun cobâc. 

70. 

Mâncare coaptă la soare am 
văzut, 

Şi spumă vărsând dinţi am 
văzut. 

Pepenele galben. 
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71. 

Alşac lerec, 
Ale111:ghe cherec. 

'Îl. 

Pom mititel 
La toată lumea trebue. 

Tachina. Sandalele de lemn. 

72. 

Ai alemet - alemet 
Şi tolt. �âiamet; 
Suiai saldâm,. cur aldâm, 
Spli,. 4/l.ah .Moamet. 

. 
. 

Otmeeh. 

73. 

Ozân boin ozi âşar. 

Mal-ş.frac. 

74. 1)
Coral a bâr şii Jbar; 
lien COTt;�q;, laµcţa,n ,CP.TC<l,

Şu lşan. 

72. 

O prăpastie mare 
Cu toate -felur-ile într'insa ; 
Udă am pus-o, uscată am 

luat-o, 
Mulţumesc ţie Doamne 

Mahomed. 

Pâinea. 

73. 

Singură îşi mănâncă din 
_lyngime. 

Lumânarea. 

74. 1
) 

In grădină este cevâ ; 
De câine .nl,\-i e •f�iţă, gar ele 

găină. îi este frică. 

Râma. 

1) Această din urmă ghicitoare este luată din limba românească
şi nu-i. d mult în repertoriul ghicitorilor tă ăreşti,. care circulă prin sat. 

Doamna Sofia Chiriacescu, - S"ora fruntaşului şi primarului 
acestei comune, Ipan Bănescu, - mi-a povestit că prin Septembrie
Octombrie fiind strânse într'o casă mai multe Tătăroaice, dân3a, din 
vor.ţ>ă în vorbă, lţi,:-a spus ghicitoarea rom,�nească: 

«Strigă Leana din grăd,ipă 
Că-i e frică de găină 
Şi de câine nu-i e frică». - Râma. 

De atunci, ghicitoarea aceasta a umblat din gură în gură şi 
acum s'a. încetăţenit la Tătari, 
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V. MEMETCEA

Jocul acesta este tătăresc şi numai pentru băeţi. 
Intâi se aleg doi şeii; apoi, ceilalţi copii,-doi câte doi,
-se duc mai la o parte şi-şi pun în taină diferite
nume, (de flori, fructe, etc.) şi pe urmă vin în faţa
şefilor, cari aleg la noroc. In urmă cele două cete, la
depărtare de vre- o 8 - 1 o metri una de alta, se 
aşează faţă'n faţă, stând toţi jos, turceşte,. Atund, unt

băia! dintr'o ceată şi altul dintr'alta spun cuvintele 
urmatoare: 

1. Memetcea !
2. Melecâi tota!

1. Baran ghele.
2. Basî orta.

I. Seven, seven.
2. Ghelsân, alsân ! 

I. Memetcea (nume propriu)
2. Lele Melecâi I (nume prop.
1. Se duce si vine.
2. Capul la 'mijloc.
1. Iubestţ, iubeste !
2. Să ·vie, să :ia i'

Cuvintele acestea fiin•d 1sfâ13site,' cei d0i• băeti
cari le-au spust fug, unul după altul, înconjurând cie 
trei ori cele două tabere. Dacă în fuga aceasta cel 
din nainte este prins. devine prizonierul celorlalţi. 

Când o ceată este luată prizonieră, _tqt! copiii 
din ceata biruitoare încalecă fiecare· pe cât�· linul 
dintre cei învinsi, cari sunt datorir ·să-i ducă·'Jsi să-i
aducă în spate, vre-o 20, de metri. ' 

Jocul poate reîncepe . 

•. •·_, '

. :< • 
.(! • 
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ADRIEA. ADRIEA I ... 

Adriea, Adriea ! - mare senină, 
Dar cu adâncuri în clocot, funeste, -
Soarele'n sânge apune pe creste, 

Piere'n lumină ... 
I 

Viforul nordic s'arată, e gata -
Peste pământul italic să cadă ;
Vin furtunatece rânduri grămadă, 

Vin ca săgeata! 

Sfâncele negre 'mpetrite-au să steie? 
Oare nu' ncepe-vor să se prăvale, 
Până la poalele apelor tale 

Vântul să·şi deie? 

Cadă şi cureţe sfânta ţărână, 
Plină de ale străbunilor urne ;
Cele de astdii - ca duhuri nocturne -

Vis să rămână ! 
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II. 

Munţii sânt vitregi şi stâncile-asemeni! 
Ele ţin1,ţ,ră duşmanilor parte: 
Roagă-te, Adrie, zeului Marte, 

Zână ce-i semeni ! 

Toarnă oţelul în braţe, şi vrere 
Ne'nduplecată în inimi latine; 
Din ale tale afunduri divine 

Adă putere I 

Iar dacă lutul nu o să învie, 
Svârle talazuri s' acopere ţara 
Unde un Tasso făcut-a Ferrara 

f)acră să fie! ... 

Tu, care pururi ai fost suverană 
Peste-a Italiei mândră câmpie, 
Fă ca să treacă neştearsă'n vecie -

Faima romană ! 

Adriea, Adriea !-mare regină, 
Clipa din urmă a Romei azi este : 
Soarele'n sânge apune pe creste, 

Piere'n lumină! ... 

24 Octombt·ie, 1917. EUGEN CIUCHI 
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f'UTINŢI\ DE I\ REI\Llil\ /\CEASTA LUCRARE. 

In timpul· din· urmă s'au scris diverse articole prin 
ziare şi reviste asupra acestui subiect. Din citirea celor 
publicate se observă că, intenţia autorilor - stăpâniţi de 
ideea întocmirii unui Canal navigabil Cernavoda-Constanţa 
- era, motivată, in primul rând, de însemnătatea bogăţii
lor solului şi subsolului ţării,

Mat�riile prime şi fabricate de care dispune ţara 
ocupă, faţă de alte state ale Europei, un loc bine apre
ciat. Toate aceste produse par a cere mereu să li se 
deschidă drumuri ·mari, aşa precum mare le este însem
nătatea . lor,,,.• 

Şi, în adevăr, ori-cât de mănos ar fi un pământ şi 
ori-cât. de variate ar fi produsele locului, foloasele ce-ar 
urma să fie culese de pe urma acestor bunuri n' ar putea 
fi valorificate atâta timp cât mijloacele de transport n'ar 
fi puse cu înlesnire la îndemâna comerţului. Sub acest 
raport, toate drumurile noui deschise - fie ele pe uscat, 
fie căi de apă - reprezintă, pentru comerţul unei ţa.ri, 
agentul de susţinere şi de desvoltare al tuturor bogăţiilor. 

Acum în urmă, în No. 2, Anul III, 1922, din revista 
„ Analele Dobrogei", ni se dă, în traducere, un articol 
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„ Valea Cara•Su", datorit lui Herr v. Vincke, al cărui 
studiu prezintă un interes deosebit prin faptul că, pe la 
1840, cercetătorul v. Vincke a studiat topografia Văii 
Cara·Su şi a lµat în cercetare ideea săpării unui canal 
navigabil de la Cernavoda la Const:mţa. După arătările 
lui v. Vinke ar rezulta că, acum 82 de ani, lacurile din 
Valea Cara-Su aveau un debit de apă mai mare de cât 
îl au azi şi că legătura acestei văi cu apele Dunărei la 
Cernavoda era permanentă în timpul creşterii apelor flu
viului. V. Vinke considera, deocamdată, lacurile Cara-Su 
drept un basin superior de la al cărui debit s'ar putea 
alimenta apele canalului. Şi, plecând de la această con
sideraţie, el propunea mai întâiu : 

a). - lntocmirea unui canal cu ecluse, care ar pleca,
pe deoparte, din lacurile Cara-Su spre apus, către Du
năre, până la Cernavoda; iar, de altă parte, un alt canal, 
tot cu ecluse, care să plece de la lacurile Cara-Su spre 
răsărit, pină la Mare, la Constanţa. 

Pentru un asemenea proect ar fi trebuit .ca debitul 
apelor din lacurile Cara-Su să fi fost destul de însemnat, 
pentru ca din ele să se alimenteze cu apă cele două 
canale. Totuşi, însuşi v. Vinke se cam îndoia, că acel 
debit ar putea servi la umplerea canalelor. Azi lucrurile 
stau cu totul alt-fel. Lacurile Cara-Su sunt în mare parte 
secătuite şi nici nu este de .gândit că ele ar putea servi 
drept isvor de alimentare al canalelor. 

b). - A doua propunere a lui v .. Vinke consistă în 
tăerea unui canal adânc între Cem.avoda şi Constanţa şi 
care să lege apele Durîărei cu cele ale Mării Negre, ca
nalul având înclinarea suficientă pentru ca apele Dună
rei să se. verse, prin ·el, direct în Mare. 

V. Vinke spunea, fără însă a fi convins, că întoc
mirea unui asemenea canal ar fi 1:1.n lucru cu putinţă de 
înfăptuit şi clasifica lucrarea lui printre cele numite în ,,stil
mare''. V. Vinke nu se ilusiona asupra greutăţilor ce, 
natural, trebuiau să iasă în cale prin tăerea în adâncime a 
podişului dintre Allahcapu şi Constanţa, format din stra
turi de piatră calcaroasă. O asemenea îngrijorare era ex
plicabilă pe la anul 1840, căcţ pe atunci lucrul manual 
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nu era secondat cu atâta înlesnire de instrumente �i ma
şini, aşa cum este în zilele noastre. 

• 

In resumat, conclusiile lui v. Vinke sunt sceptice şi 
ele au fost determinate de mai multe cause, intre care cităm : 
1) cheltuelile mari, pe care le-ar cere lucrările de săpă
tură ale unui canal de asemenea dimensiuni. 2) apoi
el se temea că portul Constanţa ar putea fi înpot
molit de aluviunile aduse de apele canalului, căruia
Vincke îi dedea vărsarea direct în Mare. Fără să indice
locul de vărsare al canalului la Constanta, cercetătorul
de pe atunci aminteşte că Ia Constanţa Marea este puţin
adâncă şi maluril� nisipoase, ceea ce-i sporea şi mai mult în
grijorarea ce avea asupra înpotmolirii portului, 3) şi tot

v. Vincke îşi pune întrebarea asupra viitorului porturilor
Brăila, Galaţi şi Sulina în ziua când canalul navigabil de
la Cernavoda la Constanţa ar fi deschis navlului.

Văzurăm în mod succint cercetările şi proectele lui 
v. v·incke care, Ia anul 1840, avu minunata lică-rire de
a indica, pentru întăia oară, însemnătatea canalului na-
vigabil Cerna voda-Constanta.

Dela 1840 până azi multe lucruri s'au · schimbat în 
situaţia economică a satelor europene. Pe lângă aşeză
mintele nouă de State, care s'au realizat în timpul răz
boiului, a reapărut-, ca factor de căpetenie în conducerea 
popoarelor, şi materialismul politic, a cărui putere efec
tivă se reazimă, între altele, pe marele artere de comu
nicaţie, singurele în stare de a servi la �nflorirea comerţului 
şi a industriilor. O independenţă cu adevărat stătătoare de 
sine are nevoe să stăpânească cele mai variate căi de 
comunicaţie, căci prin schimbul produselor, pe care· o ţară 
le deţine, ea îşi poate întemeia bogăţia, iar uşurinţa mijloace· 
lor de transport îi atrage în câmpul său de activi
tate cât mai multe din produsele altor ţări. 

lq.făptuirea unui canal navigabil, care să lege Dună
rea cu portul Constanţa, este evident socotită ca o lucrare de 
mare însemnătate, căci în ziua când navlul fluvial va 
atinge portul Constanţa, mare parte din mărfurile de ex
port şi de import vor benefici� de o cale de apă scurtă 
şi comodă. Graţie acestui canal se va oferi mărfurilor 
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pentru transit uşurinţa de a străbate tot centrul Euro
pei de la un capăt la altul. 

Ca un ultim cuvânt înainte, trebue să spun că nu 
mă voiu ocupa cu analizele meticuloase ale diferitelor pro
ecte sau scrieri, care au îmbrăţişat acest subiect. Faptul 
de primă importanţă este că însemnătatea căilor de apă 
este în de obşte cunoscută şi admisă, iar cât priveşte 
greutăţile pe care le conţine în sine o asemenea lucrare, 
ele nu sunt din cele de neînvins. 

Ceea ce interesează este să arăt că realisarea unui 
Canal navigabil dela Cernavoda la Constanţa este cu 
putinţă de a fi îndeplinită. 

Canalul va avea porţi-ecluse la ambele capete. La 
Cernavoda ele vor servi de legătură între apele Dunărei 
şi cele ale canalului, iar la Constanţa, porţile-ecluse vor 
servi la regularea debitului apelor din canal. Canalul nu 
va avea o scurgere propriu zisă direct în Mare, el fiind 
calculat pentru o înclinare de 0,00009 m. pentru metru 
lungime, aşa fel că apele conţinute în canal să aibă o 
scurgere uşoară. Sunt prevăzute basine-porturi la Cerna
voda, Megidia, Murfatlar, Hasancea şi Constanţa. 

Aceste generalităţi spuse, să intrăm în discuţia su
biectului pe care-l voiu împărţi în doua. capitole : 

a) - Să arăt că săpătura unui canal navigabil,
care să lege Dunărea cu Marea în drumul de la Cerna
voda la Constanţa este un liicru cu putinţă de a fi 
realizat, ori-care ar fi latura sub care problema ar fi 
privită. Tot in acest cap. vor intra şi cheltuelile cerute 
pentru săpătura canalului, construirea digurilor, a basi· 
nelor-porturi, etc. 

b) In legătură cu deschiderea unei căi de apă de
însemnătatea acestui canal navigabil, este natu11al să 
mă opresc şi asupra efectelor economice care vor decur
ge de pe urma acestei căi de apă. Acest canal va in
fluenţa în mod efectiv asupra traficului dinăuntru şi din 
afară al ţării. Aceste constatări vor forma subiectul cap. II. 

I 

Dacă aruncăm o privire asupra profilului văii Cara-Su, 
cu punct de plecare Cernavoda,şi lungim această vale 

www.minac.ro



392 

spre răsărit către Constanţa, constatăm: că, pe distanţa 
de 35,5 Km. între Dunăre şi vecinătatea gării Doroban
ţul, tertmul văii se menţine la o altitudine medie de 5. m. 
deasupra nivelului Mării Negre, adecă puţin mai sus de 
cât, nivelul apelor Dunărei la etiaj (nivelul apelor celor 
mai scăzute ale Dunărei e de 4, 5 m. deasupra nivelu
lui Mărei). 

Dela CernavDda până aproape de gara Saligny (5 
km. distanţă) valea merge descrescând în pantă uşoară, 
având cota de circa 8 m. înălţime la Cernavoda şi 5 m. 
cota Ia gara Saligny, 1) adecă o înclinare de 0,0006 m.
pentru metru lungime. 

Din vecinătatea gării Saligny, mergând spre răsărit, 
valea Caras-Su îşi menţine nivelul aproape normal şi 
anume la 5 m. deasupra Mării. Această aşezare regulată 
a văii merge până lângă gara Dorobanţul> pe o distanţă 
de 35,5 km. 

Pe lungimea acestei văi (circa 36. km.), cotele de 
nivel fiind ve•cine cu nivelul apelor Dunărei la etiaj, este 
natural ca , apele fluviului să se reverse pe vale atunci 
când ele sunt în• creştere, căci o umflare a lor numai de 
4 m. deasupra· etiajului, aduce inundarea văii Cara-Su, 
formând din tot ţinutul ei, până aproape de Allahcapu, 
o fâşie întinsă de apă. 2)

După cum se vede, situaţia terenului de la Cerna
voda până la Allahcapu (38,5 km.) este minunat înfăţişată 
pentru tăerea unui canal. Plecând de lângă satul Allah· 
capu (cam. la 38,5 km. depărtare de Dunăre) şi înaintând 
către Mare, terenul începe a se ridica treptat, dar simţi
tor şi, după cum ne indică profilul, întâlnim cotele : 

10 m. deasupra nivelului Mării la Allahcapu ; 
15 m. " ,, " între Murfat. şi Omurcea; 
20 m. " " ,, între Omurcea şi Hasancea; 

iar de aci înainte podişul se ridică gradat la : 
30 m., 35, 40, 45, 50 m. deasupra nivelului Mării, 

1) Cota mai ridicată la gura văii ca în interiorul ei se. datoreşte
aluvi�nării exercitate de Dunăre în trecut, în timpul marilor inm1daţii, 
când apele ·Dunării intrau pe valea Cara-Su până Ia E. de Megidia . 

. 2) De la 1862, de când Englejii au făcut un dig ele baraj la gura 
văii Cara-Su, spre a proteja calea ferată pe care au construit-o într� 
Cernavoda ,şi Constanţa, valea nu mai este inundat� de Dunăre, 
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penţru a atinge cota cea mai ridicată de 56 m. la Palas. 
De Ia Palas spre răsărit. cotele terenului încep a des. 

creşte, şi se termină având Z0-40 m. lângă. Constanţa-
Intre Allahcapu şi Mare distanţa este de 23,5 km. şi, 

pe această porţiune de podiş, terenul formează o piedică 
hotărâtă, care ne indică că Valea Cara-Su în nici un caz 
nu poate fi c;onsiderată ca o veche albie a Dunărei. 

Din cele ce văzurăm cota cea mai ridicată este cea 
de la Palas (56 m.). Totuşi, pe traseul de la Cernavoda 
la Constanţa, cota de la Palas este cea mai joasă faţă 
de cotele imediat apropiate ale podişului, care se în 
tinde spre. nQrd şi spre sud de punctul Palas. Aci 
avem o şea în relief ul podişului. 

In punctul Palas (56 m. cotă şi le. 6 km .. departe 
de malul Mării) va corespunde cea mai adâncă săpătură 
a Canalului. Urmărind profilul văii Cara-Su, cu punct de 
plecare Cern�voda şi terminus Constanţa, observăm că 
lucrările de săpătură ale Canalului, privite sub raportul 
importanţei lor cantitative, se împart în două : 

a) - Dela Cernavoda până la Allahcapu (38,5 km.),
săpătura Canalului este de la sine indicată în valea 
Cara-Su propriu zisă, ca un teren natural de revărsare 
a apelor Dunârei. 

b) - Cu începere de · la Allah capu ( 1 O m. cotă şi
23,5 km. departe de Mare) până la malul Mării, lucră
rile de săpătură întâmpină obstaeole opuse de podişul, 
care se înalţă mereu spre Constanţa. 

Această pieC:ecă nu trebue totuşi să ne oprească din 
calea socotită. Greutăţile apar întotdeauna atunci când e 
vorba să învingem obstacole naturale. Atenţiunea ne este 
atrasă in mod serios de însemnătatea ce-ar avea-o pentru 
ţară tăerea acestui canal ; şi cmm, de altă parte, lucrări 
similare au fost executate în adâncimi mult mai mari de 
cât cele cerute de canalul Cenavoda-Constanţa, cum este 
de ex. canalul Corint, canalul râului Colorado şi altele, 
- vedem bine câ.t de încrezători trebue să fim în puterile
noastre, când ele sunt cerute pentru înfăptuirea unor
opere naţionale.

Urmând spusele de la început, reamintim că întoc
mirea Canalului navigabil Cernavoda-Constanţa nu are 
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alt scop de cât acela de a permite navlului fluvial să 
atinBă Portul Constanţa. Inclinarea Canalului dela Dunăre 
la Mare va avea o pantă mică ; scurgerea apei cana
lului va fi în drumul către Mare foarte înceată, căci nu-i 
de nici un folos să se dea apelor Dunărei o scurgere 
continuă în Mare, la Constanţa. 

Cursul normal al Dunărei nu va fi de loc stânjenit prin 
umplerea cu apă a canalului; apele fluviului vor urma liniştit 
calea spre Brăila, Galaţi, Sulina, pentru că, aşa cum am 
arătat, canalul nu se va vărsa direct în Mare. El va fi 
stăvilit la Constanţa prin ecluse - baraje, al căror rost 
este de a comanda şi regula nivelul de apă din canal. 
După cum vom vedea mai la vale dimensiunile canalului 
şi cele ale basinelor-porturi, apoi cantitatea de apă cu
prinsă de canal între Cernavoda şi Constanţa, reprezintă 
în medie, 18,000,000 metri cubi, Cu privire la debitul de 
apă al Dunărei, socotit pe o adâncime de 6 m. şi cu o 
viteză de scurgere de 1 metru pe 1 O secunde, acest flu
viu lasă să treacă 31,000,000 metri cubi de apă în timp 
de 24 ore (acest debit se referă numai la braţul propriu 
zis al Dunărei, cel care trece pe la Cernavoda). Deci nu 
poate îngrijora pe nimeni faptul că o parte alicotă din 
volumul aşa de mare de apă al Dunărei este îndrumată 
în canalul dela Cernavoda la Constanţa. Şi, pentru că s'a 
stabilit că înclinarea canalului va fi foarte mică, canalul 
nu va vărsa în Mare mai mult de 1-200,000 metri cubi 
apă în 24 ore, fapt ce nu poate avea înrâurire nici asu
pra volumului şi nici asupa cursului Dunărei. 

1n conducerea lucrărilor pentru executarea acestui 
canal vom considera punctele de mai jos ca jaloane. de 
căpetenie. 

1) - Inclinarea canalului va avea o pantă care nu
va depăşi 0,00009 m. la metru lungime ; 

2) - Adâncimea canalului, privitoare la conţinutul
de apă, va fi de 4. m. 

3) - Lăţimea canalului, socotită pe făşia de apă de
la suprafaţă, va fi de 60 m. 

4) - Legătura între apele Dunărei şi apele cana
lului la Cernavoda se va face prin mijlocirea unui stă· 
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vilar de piatră, având 11 m. înălţime deasupra nivelu
lui Mării şi prevăzut cu un grup de 2 porţi de fier mo
bile, sistem ecluze. 

5) - Un canal de aducere, cu pereţii în piatră,
având 11 m. înălţime deasupra nivelului Mării, lat de 
80 m. şi lung de 200 m. se va continua dela stăvilar 
până la basinul-port, care se va construi la Cernavoda. 

6) - Basinul-port de la Constanţa, alipit la capă
tul de răsărit al canalului de aducere, va avea dimensi
unile : 800 m. lungime ; 100 m. lăţime şi 4 m. adâncime, 
pentru volumul apei ce va cuprinde. 

El va fi prevăzut cu cheiuri care, impreună cu zidă
ria basinului, vor fi clădite în piatră. Intre basinul-port şi 
canalul de aducere a apei din Dunăre, legătura se va 
face de asemenea printr'un grup de două porţi de fier, 
mobile, sistem ecluze. 

7) - Basinul-port dela Cernavoda va fi legat direct,
la capătul de răsărit, cu canalul care merge de la Cer
navoda la Megidia. 

8) - La Megidia se va întocmi un basin-port având
dimensiunile: .800 m. lungime, 80 m. lăţime şi 4 m. 
adâncime pentru volumul apei. El va fi prevăzut cu che
iuri. Intreaga comunicaţie va fi în piatră. Acest basin-port 
va fi legat direct, la ambele sale capete, cu canalele: 
Cernavoda-Megidia şi Megidia-Murfatlar. 

9. La Murfatlar se va întocmi un basin-port de di
mensiuni : 400 m. lungime, 60 lăţime şi 4 m. adâncime, 
care va fi prevăzut cu cheiuri în piatră. Deasemenea pe
retii basinului vor fi construiţi în piatră. Legătura basinu
lui cu capetele canalului va fi directă. 

10. La Hasancea se va construi un basin cu cheiuri, ·
lucrat in piatră, având dimensiunile : 400 m. lungime, 60 
m. · lăţime şi 4 m. adâncime. Legătura basinului cu cape
tele canalului va fi la fel ca şi aceea a basinului Mur
fatlar.

11. La Constanţa, punctul terminus al canalului, este
prevăzut un basin-port cu cheiuri, construit în piatră şi 
având dimensiunile : 2000 m. lungime, 400 m. lăţime şi 
4 m. adâncime pentru volumul apei cuprinse. 
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12. Depozite, magazii şi locuinţe pentru personal se
vor clădi Ia Cernavoda, Megidia, Murfatlar, Hasancea şi 
Constanţa. 

13. O uzină electrică centrală (cu curent alt�rnativ)
se va construi Ia Megidia, pentru iluminatul canalului, al 
basinelor, precum şi pentru furnizarea energiei cerute de 
manevra ecluselor şi a maşinelor de încărcat şi descăr
cat in porturi. 

14. Pereţii canalului se vor planta cu salcftmi în
părţile lăsate pentru pământ teşit. 

15. Felul de săpătură al canalului.
După cotele arătate în prof1l, pe distanţa dela Cer� 

navoda la Hasancea (49,5 km. distanţă) suntem îndru
maţi a face săpătura canalului cu deschizătură desco
perită. 

Cu începere dela Hasancea (25 m. deasupra nive
lului Mărei şi 12,5 km. distanţă dela Mare) şi mergând 
spre Constanţa, profilul podişului se înalţă din ce în ce 
şi ar fi cazul să vedem dacă pe porţiunea Hasancea-Con
stanţa săpătura canaluJu;, cu deschizătură descoperită, 
este mai nemerită de cât aceea a unui canal săpat în 
tunel. 

Lucrările cerute pentru a executa săpătura canalului 
cu deschizătură liberă sunt mai uşoare de înfăptuit şi mai 
puţin costisitoare decât acelea ale unui canal prin tunel. 
Cum însă distanţa între Hasancea şi Constanta nu este 
decât de 12,5 km., aducerea canalului prin tunel între 
aceste două puncte n'ar fi o lucrare imposibi)ă. Acest 
canal tunel ar avea avantajul de a înlătura marile exca
vaţiuni de teren. pe care au să Ie aducă tăerea podişu
lui pentru canalul deschis în aier, a cărui lăţime de su
prafaţă variază dela 80 m. până la 150 m., iar adânci
me de săpătură între Hasancea şi Mare dela 30 m. 
până Ia 60 m. De asemenea, o deschizătură de teren 
atât de mare în regiunea apropiată de Constanţa ar fi o 
piedică pentru circulaţia căruţelor în trecerea lor dintr'o 
parte în alta a canalului. 

Privind chestiunea sub altă faţă trebue, totuşi, să ţi
nem seamă de cheltuelile ridicate pe care le-ar cere lu· 
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crările de întocmire ale unui canal tunel, pe lângă care 
mai vin să se adaoge cheltuiala întreţinerii unui aseme
nea tunel cu apă, căci asigurarea transporturilor de vase 
prin tunele are nevoie de iluminatul permanent cu elec
tricitate, precum şi de un serviciu bine organizat pentru 
supravegherea şi controlul vaselor. In ce priveşte îngrijo
rarea ce ar aduce-o săpătura canalului cu deschizhtură li
beră pentru circulaţia vehiculelor, aceasta va fi uşor în
lăturată prin stabilirea câtor-va poduri de trecere deasu
pra canalului. 

In definitiv, ne vom opri deci - şi intre Hasancea
Constanţa-la sistemul de săpătură a canalului cu des• 
chizătura liberă, astfel că întreg canalul navigabil, dela 
Cernavoda la Constanţa, va fi descoperit. 

Spun�am că lăţimea canalului ar fi de 60 m. Pereţii 
canalului vor fi întăriţi cu zidărie de piatră la intervale 
de 1000 m. Intăriturile cu piatră ale malurilor canalului 
vor avea lungimi de câte 500 m., aşa fel că întăriturile 
cu piatră şi acelea cu• pământ teşit vor merge alternând : 
pe 500 m. I. întăritură cu zidărie de piatră, urmată de 
1 OOO m. J. bordură cu pământ teşit. şi aşa mai departe. 

Adâncimea canalului, pentru cuprinsul volumului de 
apă, va fi de 4 m. 

17. Un serviciu telefonic şi de semnalizare va lega
intre ele basinele porturi. 

1n drumul spre Constanţa am spus că, plecând de 
Ja Ha.sancea, canalul va trece prin punctul Palas {56 m. 
deasupra niveJului Mării) şi de aci el va merge la Cons
tanţa, unde capătul canalului va debuşa intr'un basin-port 
terminus, al cărui amplasament va fi stabilit in partea de 
sud a oraşului, în cartierul Viilor-vechi, care se găseşte 
drept in spatele portului maritim. 

Nu socot deloc nemerit ca să se dea canalului văr
sarea in lacul Siut-Ghiol (la Mamaia) aşa precum au 
indicat-o câţi-va scriitori. Mai întâi că s'ar lungi traseul 
canalului cu circa 8 km., şi mai pe urmă podişul, care 
este aşezat intre Palas şi lacul Siut-Ghiol, are in unele 
puncte 70 m. deasupra nivelului Mării, ceeace depăşeşte 
cu mult cota de la Palas (56 m.). 
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:Nu trebuie uitat· de asemeni că lacul Siut-Ghiol nu 
poate fi niciodată legat direct cu Marea în scop de a 
servi la trecerea vaselor dintr'o parte într'alta, căci dea
lungul lacului, pe tot litoralul plăjii Mamaia şi pe o lun
gime mai bine de 10 km., avem numai bancuri de nisip 
care se îBtind mult departe în largul Mării. Mai apoi, 
prin vărsarea directă a canalului navigabil Cernavoda
Constanţa in lacul Siut-Ghiol, ar putea, cu timpul, să se 
împotmolească lacul prin depunerile aduse de apa ·ca
nalului. Şi, cum situaţia lacului Siut- Ghiol este la 7 km. 
nord de Constanţa, în direcţie opusă portului maritim, 
ar urma ca toate mărfurile aduse cu şlepurile pe canal 
să fie din nou transportate pe dist_anţa de 7 km. până 
Ja silozurile portului. Mărfurile sosite în port şi care ar 
trebui să plece în interiorul ţării pe cale fluvială a1; fi 
supuse la ·aceiaşi transbordare pe distanţa de 7 km. 

Evident că o asemenea stânjenire nu-i de loc potri· 
vită cu cerinţele traficului de produse în mare. O ultimă 
observaţie este faptul că curenţii Mării pe coasta Dobro
gei se mişcă în direcţia nord-sud şi, în, perpetua lor miş
care, aceşti curenţi aduc cu ei depuneri de nisipuri, pe 
care le aşează dealungul coastei. Şi, dacă lacul Siut-Ghiol 
ar putea fi împotmolit de aluviunile aduse de apele ca
nalului, s'ar mai putea întâmpla ca bancurile de nisip şi 
de aluviuni din jurul Iacului Şi plăjii să fie duse de curenţi 
spre sud, către portul Constanţa, pe .care l-ar ameninţa 
cu fnpotmol,rea. 

In definitiv, rămân stabilite două puncte capitale : 
1) - Canalul navigabil de la Cernavoda la Con

stanţa va fi săpat cu deschizătura descoperită şi tra
seul lui va 11ierge în ·vecinătatea căi'i ferate, trecând 
prin basi1.iele - po·l"turi şi punctele. stabilite mai sus. 

2. - Capâtul canaluliii la Mare se va deschide
în basinul-port Constanţa, care va fi a şezaf în ime
diata apropfere a portului, în regi.unea numită Viile 
Vechi. 

1n tabloul anexat sunt arătate, pe categorii dimen �. . ' 
smmle lucrărilor de săpături, de zidărie a stăvilarului, a 
basinelor porturi, a cheiurilor etc. In dreptul fiecărei lu-
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crări sunt arătate sumele la care se ridică efectuarea lor. 
Pentru a nu încărca prea mult cu date şi explica

ţiuni tabloul ce urmează, voiu trece mai jos adâncimile 
de săpături faţă de profilul terenului pentru fiecare cate
gorie de lucrare. 

Săpătura în pământ pentru stăvilarul, canalul de 
legătură şi basinul-port de la Cernavoda va avea o 
adâncime de . . . . . . . . . . • . . . • . . . 7,00 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navigabil de 
la Cernavoda la Megidia va avea o adâncime de . 4,60 m. 

Deschizătura superioară a pereţilor acestui canal 
va fi de circa . . . • . . . . . . . . . . . . . 65,00 m. 

Basinul-port de la Megidia va avea o săpătură 
în pămfLnt în adâncime de . . . . . . . . . . • . 4,60 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navigabil de 
la Megidia la Murfatlar va avea o adâncime medie de 9.00 m . 

.Deschizătura superioară a pereţilor acestui canat 
va fi în medie de circa . . . . . . . . . . . . • 75,00 m. 

Basinul-port de la Murfatlar va corespunde la o 
săpătură în pământ în adăncime de . . . . . . . . 11,50 m. 

Săpătura în pământ pentru canalul navigabil de 
la Murfatlar la Hasancea va avea o adâncime medie de 22,00 m. 

Deschizătura superioară a peretilor acestui canal 
va fi în medie de . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m. 

Basinul-port Hasancea va corespunde la o săpă-
tură în pământ în adâncime de . . . . . . . . 28,00 m.. 

Săpătura îo pământ pentru canalul navigabil de 
la Hasanrea la Constanţa va avea o adâncime medie de 50,00 m. 

Deschizătura superioară a pereţilor acestui canal 
va fi în medie de . . . . . . . . . . . . 150,00 m. 

Basinul-port-Constanţa va corespunde la o săpă-
tură în pamânt în adâncime de . . . . . . • . . . 30,00 m. 

Sumele cerute pentru executarea canalului navigabil 
de la Cernavoda la Constanţa, aşa cum sunt arătate în 
tabloul anexat, au fost întocmite după O· bază medie a 
preţurilor actuale de muncă şi materiale. 

Totuşi, nu sunt înlăturate mijloacele pentru reduce• 
rea acestor preţuri. La o lucrare cu proporţii atât de 
mari, aşa cum este cazul de faţă, se vor găsi, odată cu 
s l.abiJirea definitivă a lucrărilor de executat, şi scăderi 
posibile de făcut asupra preţurilor unitare. 
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Pentru moment, trebue să considerăm suma de lei 
662.804 OOO ca fiind aceea cerută pentru realizarea ca
nalului navigabil de la Cernavoda la Constanţa. 

Urmărind lucrările arătate in tabloul anexă şi, in 
special, pe acelea privitoare la săpături şi zidării, · gă
sim că: 

Pământul săpat pentru tăerea canalului reprezintă 115.704: 400 
metri cubi; 

Lucrările de zidărie în piatră pentru stăvilar, ca-
nalul de aducere, basinele-porturi, cheiuri, întărirea ma-
lurilor etc. reprezintă • . . . . . . . . • . . • • 437.548 

metri cubii 
Iar sumele cerute pentru uzina electrkă de la 

Megidia, pentru porţile- ecluse, pentru clădiri, maga
zii, elevatoare, macarale, poduri rulante, iluminatul cu 
electricitate şi aparatele de semnalizări, cu care vor fi 
înzestrate basinele porturi, sunt evaluate la 1 ei • • • 118.000.000 

O extracţiune de 115 704,400 metri cubi de pământ, 
ori cât de mare ni s'ar părea, este totuşi un lucru cu 
putinţă de făcut. Intre Murfatlar şi Constanţa săpătura 
canalului va fi în mare parte făcută in teren calcaros ; 
dar, cum azi maşinile de perforat şi extras pământul 
sunt puse in mişcare prin ajutorul maşinilor motrice, a 
căror energie poate fi întrebuinţată în acelaş timp şi 
pentru materialul rulant, care va deplasa şi pune pămân
tul scos, este natural să nu considerăm greutăţile ivite 
in cale de opera săpăturilor, ca obstacole de neînvins. 

• • 
1 

I Lacurile din valea Cara-Su, nu sunt altceva de cât 
,:,..r1... un şir de bălţi, care se întind spre apus şi răsărit de 

Meeidia. Aceste mlaştini pline cu stuf, nu sunt nici prea 
adânci (au dela 0,50 m. până la 1,20 m. adâncime) pen
tru ca să fie socotite drept lacuri, unde ar putea fi pră
siţi peşti şi nici nu aduc vre-un venit însemnat din stu
ful ce-l conţin. 

In schimb, umplerea cu pământ a acestor mlaştine 
ar asana definitiv oraşul Megidia şi satele vecine, scă
pându-le pentru totdeauna de frigurile palustre, pe care 
ţânţarii din bălţi le răspândesc în Megidia şi împrejurimi. 
Ar fi un prilej nemerit pentru asanare11 văii Cara:-Su, ca 
pământul scos din săpătura canalului să fie întrebuinţat 
pentru umplerea aceator bilţi. 
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Lucrul de căpetenie ln executarea canalului navigabil 
dela Cernavoda la Constanţa şi care lucru cere un mare 
şi continuu efort, este acel al săpăturii . canalului şi al 
ridicării zidăriilor. Dar, ori-cât de grea va fi munca ce 
se va depune pentru săpăturile în pământ şi pentru con
strucţia zidăriilor, acea muncă a făcut totdeauna parte 
din domeniul voinţei şi al energiei, de pe 1,1.rm a cărora au 
luat fiinţă multe şi minunate lucrări. Nu este deci nici un 
secret ei nici cel mai mic indiciu de înfricoşare, care ar 
putea zădărnici cu ceva realizarea acestui canal, căci ar 
urma, în acest caz, să nesocotim calitatea de muncă 
civi1izatoare cu care este înzestrat poporul român. 

II. 

INRÂURIRI ASUFRA DESVOL TARII 

ECONOMICE A ŢARII 

Trebue să spunem, înainte de toate, că prin deschi
derea unui canal navigabil dela Cernavoda la Constanţa, 
nu se urmăreşte câtuşi de puţin deprecierea oraşelor Bră
ila, Galaţi, Sulina, şi nici nu poate fi locul de a se gândi 
cineva că, odată ce se va stabili legătura pe apă intre 
Dunăre şi portul Constanţa, ar urma ca atunci să se 
rf\strângă viaţa comercială atât de înfloritoare, pe care o 
au porturile din josul Dunărei. 

Am arătat că, prin întocmirea canalului navigabi
Cernavoda-Costanta, apele Dunărei nu se vor resimţi de
loc to volumul lor, iar vasele vor na vig a cu aceeaşi uşu
rinţă ca şi mai înainte către porturile Brăila, Galaţi, Su
lina şi înapoi. 

1n schimb, nu se poate tăgădui folosinţa căilor de 
apă, ori-care le-ar fi natura lor, atâta timp cât ele pot 
fi utilizate pentru navlu. Prin mijlocirea acestor căi se 
lntăresc din ce în ce legăturile comerciale dintre cele 
mai depărtate regiuni şi, cum transportul de producte in 
cantităţi mari convine de minune atunci când vasele de 
apă intervin ca factor efectiv al acestor transporturi, este 
limpede pentru toţi că rostul unui canal navigabil de la 
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Cernavoda ,la Constanţa este o operă activă de propă
şire generală, iar nici de cum u,na din acele creaţiuni 
negative, care cer deprecierea vecinilor. în scop de a se 
menţine pe ele însăşi. 

Pentru a fi mai expliciţi, să socotim pentrn moment 
problema rezol vată, adică să presupunem că acest canal 
navigabil ar fi deja înfăptuit şi atunci să privim cum ar 
sta lucrurile în· adevărata lor lumină. - 1n primul rând 
să analizăm situaţia ce ar avea-o portul Constanţa, legat 
astfel pe cale de apă cu Dunărea. 

1. - Mare parte din produsele din Banat, Oltenia
şi o mare parte din cele din Muntenia, cum sunt cerea
lele, lemnele etc., care produse se scurg în p::.rturile de 
Ia Dunăre, vor fi îndreptate cu şlepuri direct la Cons
hmţa, pentru a fi expediate. Pe această cale, înlăturân
du-se ocolul pe Ia Brăila, Galaţi, Sulina, va rezulta un 
câştig pentru navlu de aproape 500 Km. 

2. - Tot centrul Europei străbătut de Dunăre va
fi chemat să-şi scurgă direct prin Constanţa, produsele 
pentru orient; iar cât priveşte mărfurile prime din răsă
ritul MeC:iteranei r;i chiar de mai departe - mărfuri 
de care au nevoe ţările din mijlocul Europei - ele vor 
găsi, în legătura apelor Dunărei cu portul Constanţa, cea 
mai scurtă, ieftină şi .convenabilă cale. 

3. - ln ziua când canalul navigabil, care va lega
Dunărea cu Rinu1, va fi desăvârşit 1), deschizâhd-se ast
fel marea arteră de navigaţie de Ia Rolterdam la Cons
tanţa, - legătură între Marea Nordului şi Marea ·Neagră 
fiind fapt împlinit, - este· uşor de văzut că România, 
stăpâni'i pe o bună parte. din bulevardul pe care se vor 

1) Legătura peutru navlu între Dunăre §i Rin este fapt studiat
şi lucrărilie de întrocmire ale canalului nu vor îuUtr:âa de a fi efec
tuate, căci de această cale ele apă sunt legate lnterese comerciale de 
mare însemnătate pentru Franţa, Germania, Belgia, Olanda şi Anglia. 
După terminarea războiului, am văzu L câtă· im portantă s'a dat navi
gaţi unii pe Durrăre. Era natural să fie aşa. Dunărea fiind cea inai 
însemnată cale de apă din Europa şi străbătând pretutindeni ţări 
bogate, a trebuit ca regularea drepturilor ele navigaţie pe acest fluviu 
:;ă facă obiectul Comisiunei Interaliate alcătuite pentru acest scop. 
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perinda produsele ţărilor din Orient şi acelea ale ţărilor 
din apus, va fi cea dintăiu chemată să culeagă foloasele 
aduse de comerţul mare. 

Proporţiile sub care am socotit realizarea canalului 
navigabil de la Ccrnavoda la Con:;tanţa, privite sub ra
portul de lăţimi, adâ.ncime, basine-porturi etc. au fost 
pornite tocmai de la faptul că donă porturi Ja Mări, Rot
terdam şi Constanţa, aşezate la capetele căii de apâ Du
nărea-Rinul, vor fi chemate să răspundă unui trafic de 
tonaj considerabil. 

Să ne întoarcem acum privirea către oraşele-porturi 
Brăila, Galaţi, Sulina şi să analizăm situaţia lor comer
cială în ziua când canalul navigabil de la Cernavoda Ia 
Constanţa ar fi fapt înplinit. 

1. - Aşezarea oraşdor Bfăila şi Galaţi în apro
pierea gurilot· Dunăt'ei şi f,xate ca porturi în vecinătatea 
Ba::;arabiei, Moldovei, Bucovinei şi a unei însemnate părţi 
din Ardeal, este de la sine desemnată ca să servească 
Ia scurgerea produselor acestor provincii- In acelaşi timp 
lot către aceste două mari po: turi Ia Dunăre se vor în
druma mărfurile din străinătate_. care vor fi destinate 
nordului României. 

Pentru Moldova, Basarabia, Bucovina şi chiar pentru 
Ardeal, cea mai scurtă cale, care le leagă cu navlul 
Mărni, duce direct în porturile Brăila şf Galaţi. 

2. - Nu putem trece cu vederea un alt însemnat
fapt şi anume acela că atât Brăila cât şi Galaţii nu vor 
întflrzia a deveni centre de convergenţă pentru transitul 
mărfurilor de import şi export, venite sau trimise de ţă
rile vecine nordului României. Polonia şi Cehoslovacia 
{ţări cu industrii variate) vor ajunge ca, prin marele 
noastre porturi la Dunăre, să-şi lege interesele lor comer
ciale cu orientul, 

Situaţia de port comercial, pe care o va avea Cons
tanţa faţă de centrul Europei şi de portul Rotterdam, nu 
va stânjeni întru nimic locul de mare însemnătate pe 
care-l vor ocupa cu siguranţă Brăila şi Galati faţă de 
Slntele Polonia, Cthoslovacia şi portul Danzig. 

Realizarea canalului navigabil de la Cernavoda la 
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Constanţa este, după cum . se . vede, o adevărată · operă 
de propăşire naţională. O asemenea lucrare, pusă in fiinţă, 
va deschide porţi nouă pentru activitatea comercială şi 

. va licări în depătate şi mari orizonturi. Legătura pe apă 
de Ia Dunăre la Constanţa nu va închide uşile altor por
turi şi nici nu va · opri cu ceva avântul din ce în ce mai 
slnătos şi bogat pe care-l vor lua în viltor Brăila şi Galaţi, 

Cu siguranţă că nu trebue trecut cu vederea şi ches
tiunea foarte importantă care se referă la acoperirea ca
pitalului de 662,804.000 lei, care se va cheltui pentru 
lucrările canalului. Acoperirea acestui capital se va ob
ţine din taxele ce se vor percepe asupra vaselor, care 
vor trece prin canal şi, deocamdată, să considerăm tonajul 
mediu anual · al transporturilor pe canal după cum ur-
mează: 

Din Banat, din Oltenia şi Muntenia, să socotim la 
1.000,000 tone produsele 'reprezentate prin cereale, lemne 
etc. care anual vor trece spre Constanţa, întrebuinţând 
drumul pe canal. . 

Pentru! importul de · mărfuri străine în România şi 
care vor fi transportate pe apă, întrebuinţând drumul pe 
cana), să socotim anual 500 OOO tone. 

Pentru importul, exportul şi tranzitul mărfurilor de 
Ia ţările din centrul şi apusul Europei, să socotim anual 
5.000.000 tone, care vor face uz de canalul Cernavoda
Constanţa_ pentru transportarea lor. 

Pe t 1mp de un an s'ar perinda pe canalul navigabil 
de Ia Cernavoda la Constanţa mărfuri, care ar reprezenta 
6.500.000 tone. 

Dacă s'ar percepe Ia intrarea în canal o taxă de 
20 lei pentru tonă, s'ar încasa în timpul unui an suma 
de 130.000.000. 

Aprecierile arătate mai sus, asupra tonajului, care 
va fntrebuinţa calea de apă pe canal, au fost întrevăzute 
pe o scară minimală. Nu este greu să se convie că, prin 
desvoltarea la care este chemata să se ridice această· 
nouă cale de apă, acoperirea capitalului înglobat pentru 
realizarea canalului va fi cu prisosinţă amortizat în scurt 
timp. 
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Ne-am ocupat până acum de ceeace ne-a părut tre
buincios pentru realizarea canalului navigabil de la Cer
navoda la Constanţa şi ne-am ferit, cu bună ştiinţă, de a 
nu atinge latura atât de spinoasă din diplomaţia politicei 
din afară. Cum nu··avem nici o îndreptăţire de a fi prea 
optimişti asupra intenţiunilor pe care alte naţiuni le-ar 
avea faţă de noi, ne dăm bine seamă că din multe lo
curi se vor ridica obiecţiuni şi argumente pentru a ză
dărnici sau a întârzia cât de mult întocmirea acestui 
canal navigabil. 

Că unele protestări se vor învârti in jurul greutăţilor 
care au să survie în executarea lucrării, iar că altele
poate mai numeroase - vor apare la lumina zilei înfă • 
şurate cu caracterul, straniu de rece, al diplomaţiei din 
vechile şcoli, ... sunt lucruri adevărate şi la care ne va 
ti dat să asistăm. 

Cum cred însă, că în scrierea de faţă nu-i nici un 
loc rezervat pentru asemenea controverse, îmi însuşesc 
putinţa de a mă opri, mulţumindu-mă cu citarea cazului. 

In schimb suntem cu toţii datori să privim subiectul 
acestei lucrări sub prisma obiectivităţii şi să socotim in 
primul rând înrâurirea ce-ar avea-o pentru interesele ge
generale ale Ţării noastre, realizarea canalului navigabil 
de la Cernavoda la Constanţa. După cum am arătat· în 
cele spuse până acum, rămân încredinţat, că realizarea 
acestui canal este un lucru cu putintă de înfăptuit şi 
poate fi socotit ca un capitol de m are importanţă, care 
va servi de pivot pentru desvoltarea comercială a Ţării. 
Va fi un lucru adev&.rat că bogăţia comercială a Româ
niei se va ridica la un puternic grad de desvoltare, prin 
deschiderea acestei noi căi ·. de apă. Constanţa este de
semnată să devie un însemnat punct comercial, unde se 
vor încrucişa mărfurile de import, export şi tranzit. 

Azi, când afluenţa bogăţiilor României întregite for
mează obiectul de continue preo�upări ale tuturora şi 
când ştiut este că frământările vremurilor nouă cer cu 
insistenţă ca la baza ori cărei desvoltări naţional� să se 
cimenteze o înţeleaptă orânduire de muncă rodnică, sun
tem aduşi a privi cu încredere proectele lucrărilor mari, 

.J r 
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de pe urmi cărora toată activitatea modernă a . comer
ţului şi industriei naţionale vor culege foloase. 

Socot că acest a1·gument este de primă însemnătate 
şi depăşeşte cu mult pe toate cele.lalte. El ar trebui să 
stea înaintea minţii noastre ca o veşnică şi inţel�aptă 
călăuză, care să lumineEe socotelile ce ni se pun judecăţii. 

2 August 1922
1 

Constanţa 

Inginer, JEAN S TOENESCU-DUNĂRE 

www.minac.ro



407 

TABLOU 
DIMENSIUNILE LUCRARlLOR - PREŢURILE 

Desemnarea Lucrării 

Stăvilarul - baraj 
in piatră la malul Du
nărei la Cernavoda 
(11 m. deasupra ni
velului Mării şi 3 m. 
adâncime sub nivelul 

Dimensiunile 
în metri 

Mării) 150X14X2,So 
Două porti în fier 

mobile sistem ecluze, 
fiecare poartă având 
20 m. lătime şi 12 m 
adâncime (la stăvilar) 

7><200X80 
şi 

"

Total t;; 
� -� Lei. Total metri cubi ..J � 

p. 

6.250 300 1.875.000 

800.000 
Săpătura canalului 

de legătură cu apele 
Dunărei şi a basinului 
port de la Cerna, oda 1xsoox100 672.000 4 2.688,000 

Două porti în fier 
moliile sistem ecluze 
fiecare poartă având 
20 m. lătime şi 12 m. 
adfmcime (la basinul 
port Cernavoda) 

Zidăria în piatră a 
canalului de legătură 
cu apele Dunărei, şi 
a basinului port Cer
navoda (grosimea pere
tilor fiind de 2,50 m.) 

2360X1 o X 2 ,50 
plus 

2730 m c. pentru 
trotoare cheiuri 

800.000 

60.720 300 18.216.000 
Săpătura canalului 

do la basinul port 
Cernavoda la basinul 
port Megidia. (25 Km. 
distantă) 25 000X.60X4 60 6.900.000 4 27,600.000 
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T.AHLOU
• 

• 

DIMENSIUNILE LUCRĂRILOR - PREŢURILE 
• 

Q) 

I , Dimensi11nile Total • 

....,+) 

�-.... Desemnarea Lucrlrii Lei. Total 
în metri metri oubi �g

(I) 

• 

Intlrirea malurilor 
acestui canal ou bor
duri în piatră conform 
celor arltate mai îna
inte. 

Slpltura basinului 
port Megidia. 

Zidlria în piatră 
a basinului port Me
gidia (grosimea pere
ţilor de 2,50 m.) 

Slpltura canalului 
de la basinul port Me
gidia la basinul port 

17.000X2X0,50 

sooxsox 4,60 

t&10 X 7,60 X 2,60 
plus 

1624 m. c. pentru 
trotoare oheiuri 

P4 
• 

17 .OOO 150 2.550.000

294.400 4 1.177.600 

• 

32.374300 9.712.200 
• 

• 
• 

Murfatlar (18 Km. dis
tanţă). 18.000X60X9 9.720 OOO 4 38.880.000 

Int�rirea malurilor 
acestui canal cu bor
duri în piatrl. conform 
celor arătate mai îna• 
inte. 12.000X5X0,50 

• 

30.000 150 4·_500.000 

Slpltura basinului 
port Murfatlar 400X60X11,50 276.000 4 1.104.000 

820X7,60X2,50 
plus • 

Zidăria în piatră a 
basinului port Murfa
tlar (grosimea pereti
lor de 2,50 m ) 

1312 m. c. pentru 
trotoare cheiuri 16.687 300 5.006. 100 · 

Săpătura canalului 
de la Basinul port 
Murfatlar la basinul 

. port Hasancea (7 ,5 
Km. distantă). 

• 

-

• 

7>500X22X60 9.900,000 4 39.600.000

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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TABLOU 
DIMENSIUNILE LUCRĂRILOR - PREŢURILE 

Desemnarea Lucrlrii 
Dimensiunile 

în metri 
Total 

metri cubi 9 -� Lei, Total 

lntlrirea malurilor -�
acestui canal cu bor-
duri în piatrl, conform 
celor arltate mai îna-
inte. 5.000Xl5XO,SO 37,500 t50 5.625.000 

Slpltura basinului 
port Hasancea 400X 60X28 672.000 4 2,688.000 

Zidlria în piatră a 820X7,SOX2,50 
basinului port Hasan plus 
cea (grosimea pereţi- 1312 m, c. pentru 
lor de 2,50 m.) trotoare cheiuri 16,687 300 5.006. 100 

Săpătura canalului 
de la basinul port Ha
sancea la basinul port 
Constanţa (12 Km. 
distanţi.) 12.000X50X60 36,000.000 4144.000000 

Intlrirea malurilor 
acestui canal cu bor
duri în piatrl, conform 
celor arltate mai sus. 4000X50X0,50 100.000 150 15,000.000 

Slpltura basinului 
port Constanţa. 2000X400X30 24,000.000 4 96,000.000 

Zidlria în piatrl a 4700X8X3 
basinului port Cons- plus 
tanţa (grosimea pere- 7520 m. c. pentru 
ţilor de 3,00 m.) trotoare cheiuri 

Doul porţi în fier 
mobile, sistem ecluze, 
fiecare poartl având 
20 m. llţime şi 12 m. 
adA.ncime ( aşezate la 
capitul basinului din 
•pre Mare).

120,320300 36.096.000 

SQ0.000 

www.minac.ro



410 

TABLOU 
DIMENSIUNILE LUCRĂRILOR - PREŢURlLE 

Desemnarea Lucrării 

Săpătururile in pă-
mânt, care corespund 
la deschizăturile supe-
r ioare ale canalului de 
I a Megidia la Cons-
t anta şi care săpături 
a u fost lăsate am in 
u rmă pentru a fi în-
g lobate toate la un loc.

Uzina electrică cen-
t rală de la Megidia 

e 2000 H. P· 

Cllidirile pentru Io · 
C uinte, birouri, maga-
z ii, depozite etc .. in-
s talate la fiecare din 
b asinele porturi. 

Instalarea elevatoa
relor pentru încărca
tul in vapoare a ce
realelor la ba.sinul port 
Constanta. 

Amenajarea cu ma·· 
carale, poduri rulante 
la cheiurile basinului 
port Constanta. 

Instalarea ilumina
tului electric la toate 
basinele porturi, pre
cum şi instalarea apa
ratelor de semnaliza
re la toate basinele 
porturi. 

TOTAL 

Dimensiunile 
în metri 

J8.000X37.5 
pentru distanta Me-

gidia-Murfatlnr 

7500X3ts 
pentru distanţa Mur-

fatlnr-T.lasancca 

12.000><2070 
pen ru distanta Ha-

sancea-Consianţa 

I 

Total 
în metri 

67.500 

2.362.500 

24.840.000 

-

; 

iiÎ ·� Lei. Total 
...le, 

" 

... 

4 

4 

270.000 

9.450.000 

4 99.360.000 

20.000.000 

30.000.0')0 

24.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

662.804000 
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SERENADA 

Coboară scara ca un vis, 
Un dor te· aşteaptă, - în grădină 
Dorm florile ca'n paradis 

Sub luna plină. 

Păşeşte 'ncet să nu deştepţi 
Nfoi trandafirii plini de rouă, 
Nici crinii, ce se 'nnalţă beţi 

De-o vraf e nouă. 

Lângă fereastră stă pitit 
Şi-un cântec dorul lin îngână 
.Din ce în_ ce mai aiurit -

De-un vis, de-o zână. 

Şi lângă dor şi eu te-aştept, 
Mereu ţin braţele deschise,_-
0 floare doar mi-am pus pe pipt 

Dintre narcise. 

Coboară scara, dulce vis, 
Te-aşteapt' o inimă şi-o floare, 
Să pui în noapte din surâs 

Raze de soare ... 

D, ST, 
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Ft ŢARMUL MARII ... 
CSCRISOf\Rt CtNSlJRfl TA) 

Iertaţi-mă, doamnă Brae, di scrisoarea dvs. n'a ajuns la des
tinaţie atunci. Era în timpul răsboiului şi trebuia păstrat secretul 
operaţiilor şi procedeelor, oricât de neimitabile :. censura nu şi-a 
flcut de cât datoria. 

Astlzi e altceva I Scrisoarea dvs. e azi un document istoric, 
povestea unui episod interesant, iar dând-o la lumină, aduc oma
giile mele eroinei. 

Iat-o: 
,,Tecuci, 27 August 1917. 

Scumpă Iunio, să· nu mă crezi vinovată că nu ti-am scris· 
nimic despre mlritişul meu. Ştii că am luat un.militar şi el a 
dorit ca să fie ceva discret, ca un fapt de război. Adevărat e că 
s'a amestecat şi un fapt de război în asta. 

Ştii ce fierbere era acum două luni. Duşmanul se pregătia 
să treacă Siretul. Brae, ca aviator, pleca în fiecare zi să cu
leagă informatii dincolo de front. Trăiam cu moaitea în suflet, 
căci ne iubeam. A ne lua era visul nostru. Dar... eu nu-mi pu
team călca jurământul I 

Ţi-aduci aminte la ultimul bal dela Casino, de-astăvară, 
perechea aceea neuitată? Şi ea şi el plângeau pe ţărmul mării 
şi-şi schimbau inelele. Eram cu tine; am jurat amândouă să 
facem la fel când ne vom logodi, Puteam să-mi calc jurământul ? 
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Brae, care nu văzuse în viaţa lui Mare, vorbea ironic, când 
j-am spus de jurământul meu; căuta să mă convingă c'aş fi

obsedată de-o idilă I
Idilă? - aşa poate să spună cine nu ne cunoaşte sufletul. 

Ce, e marea pentru noi numai fondul pe care se ţes idile? O, 
nu, i-am spus şi lui: marea este mama noastră. Ea întretine 
căminurile noastre. Valurile ei ne aduc bucuriile şi durerile. Noi 
vedem lumea prin oglinda valurilor ei. Pe ţărmul ei am copilă
rit, ne-am făurit visurile şi ea trebue să le vadă înfăptuite. · 

Da ! Şi am bătut cu piciorul în pământ şi am plâns ca să 
mă creadă şi m'a crezut. 

Să vezi cum am ţinut jurământul. 
Tu ştii că eu sunt o fotografă pentru care arta acea�ta n'are 

secret. Brae mi-a arătat şi procedeele fotografiei din aeroplan. 
Am făcut de multe ori exerciţii chiar din aeroplan şi el a găsit 
că sunt un observator minunat, iar pentru că eu cunoşteam şi 
tehnica fotografiei.- observatorul cel mai bine înzestrat! 

M'am oferit să-I întpvărăşesc în sboruri de-asupra frontu
rilor de luptă, dar n'am fost admisă; îmi spunea că luptam cu 
canibali şi e păcat să fiu sacrificată tocmai de cine mă iubeşte. 

Totuşi, într'o zi, acum două luni, Brae veni încântat dela 
comandament : grupul de aviaţie din Tecuci primise ordinul de-a 
face recunoaşteri pe căi ferate şi de apă, dincolo de frontul duş
man, cât mai departe posibil. Fiecare aviator puteâ, după plac, 
să-şi aleagă mijloacele de observaţie ; timp de pregătire - 24 ore. 

Ne făcurăm planul : mergem până la Constanţa în recu
noaştere şi ... ne logodim. pe ţărmul mării. 

Am plâns de bucurie: jurământul e sfânt; isbutim -- sun
tem fericiţi I 

Ticluim pentru ai casei un bilete), care mă invită la Frun
zeasca la o petrecere. Eram asigurată că nimeni nu se va alar
ma de lipsa mea. Brae sui aeroplanul pe-o schelă, cercă toate 
piesele, le sună ; examină benzina, apa, mitraliera, carabinele, 
etc. pe când eu pregătiam hărţile, creioanele, aparatele de foto
grafiat, clişeele, tot. .. şi inelele de logodnă ..• 

Dormirăm în hangar, iar în zori eram gata de plecare. 
Când se lumină puţin de ziuă plecarăm tăcuţi. 

Aeroplanul ·asculta supus de mâna sigură a lui Brae, se 
înşurubă în aer de-asupra aerodromului până la cea mai mare 
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înălţime şi-apoi o luarăm spre miazăzi. Trecurăm fronturile, 
par'di fără să fim observaţi, urmând calea de deasupra păduri
lor - coturile Siretului - mai cu seamă şi ne'ndreptarăm spre 
Dun·ăre. Deşi vară, frigul era poternic, dar în blăni şi cauciucuri 
mi-era aşa de bine ... Vorbiam mai mult prin semne. Când şi
când Brae ducea mâna la vizieră, semn de perfectă siguranţă.

· Observam şi notam prin cuvinte şi semne pe sulul de hâr
tie tot ce ni se părea, mie şi lui, demn de reţinut. Unde zăriam 
un grup de oameni sau animale furnicând cu oarecare rându
ială, unde vedeam convoiuri, trenuri, vapoare, puneam în miş
care aparatul fotografic, făceam semn lui Brae să planeze şi, în 
clipa potrivită, clişeul era gata Toate mi-au ieşit bine. 

Sus - calea e curată şi pare mai sigură; nici un obstacol 
nu te-ameniţă cu sdruncin ; jos - abisul! Eram mândră: Dedal 
şi Icar şi modestul nostru Meşterul Manole au fost Hişte fluturi 
pe lângă noi. Sufletul mi se măria parcă prln ceva nou şi 
infinit. 

Dar, de-acolo, de ms, din liniştea maiestoasă, în care ma
şina bâzâia prelung, - lucrurile de jos, fiinţa, iubirea, misiunea 
noastră, toate, la un moment mi se părură nimicuri stranii, iar 

mare împrejur - golul orizontului, o groapă uriaşă din care 
doriam să ies. . . 

Se vede că Brae-mi citise depresiunea în înmărmurirea mea, 
căci mâna lui se desprinse o clipă de volant şi-mi căzu grea pe 
umăr. Niciodată un gest nu m'a făcut să văd mai clar şi mai 
indiscutabil - datoria I 

Ei, de sus lucrurile pămân1ului par ţesute ca florile pe un 
covor, pe care oamenii şi animalele se plimbă ca gândacii, sau 
ca păsările într'o curte ... Aşa fusesem şi eu I Ce ştiam eu de 
sentimenttul ce-l dă înălţimea ? 

Lăsăm în stânga Brăila şi ajungem la Dunăre. 
De-asupra bălţilor o frumuseţe. . . Deşi nimic interesant 

pentru comandament, Brae îmi făcu semn să prind în aparat, 
priveliştea. N'am văzut peisagiu mai armonic. Ostroavele de-un 
verde proaspăt se desemnează magic pe panglica de argint a, 
Dunărei. Ca un ac ridicat în zare, turnul geamiei din Măcin şi 
stâncile vinete ale laccb-dealului, un val de piată sfidând undele 
neastâmpărate ale Dunărei, - mă făcură să tresar : Dobrogea 
IlOfiStră ! 
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lncepurăm explorarec: căii navigabile. P.riviam cu atâta 
atenţie că mi se părea că aş zări şi peştii din fundul apei. In 
această varietate de aspecte am avut de notat multe pe valul de 
hârtie şi multe în suflet. De-asupr_a Hârşovei făcurăm o cotitură 
explorând orăşelul. Notăm în primul plan - ruine ! La Cerna
voda mă credeam acasă, dar duşmanul încărca de zor pe şlepuri: 
ui-te cum se duce avutul nostru ! Pe linia ferată spre Constanta 
- linişte; duşmanul - ca la el acasă; nu zărim nimic ostil.
Câmpul dormia înţelinit; unde erau muncitorii nu mai întrebam;
chiar aripile aeroplanului plutiau pe vântul suspinelor celor din
luncile şi din tranşeele de pe Siret I

Zărim Constanţa. Parcă un aer albastru-auriu vine dinspre 
ea. Inima-mi bate cu putere : aici aş vrea să fiu eu pilotul. Ate
rizăm îndrăzneli pe micul câmp dir.colo de vii şi sărim din ae
roplan ca nişte păpuşi mişcate de resorturi sigure. 

Jn faţa noastră - marea I 
Brae rămâne extaziat ; eu nu-mi pot ţine râsul - în cos

tumul lui pare un urs; cât despre mine - să nu mai întrebi cu 
ce rochie eram îmbrăcată la logodnă I Schimbăm inelele, ne să
rutăm pe ţărmul mării : suntem logodiţi I 

Ah, n'avem timp să plângem de bucurie, n'avem timp să 
visăm ... Sărim în aeroplan, punem din nou maşina în mişcare 
şi o punem la timp. Pe şoseaua Mangaliei se ivesc curioşi; luăm 
direcţia Topraisar până ne năltăm iarăşi. Cu un gest Brae m'asi
gură că plutim în siguranţă. 

Când ne'ntoarcem de-asupra Constanţei deabia am timp să 
fotografiez gara şi portul, căci posturile de artilerie antiaeriană 
ne sdruncină sborul. Fericirea mea se întunecă o clipă. Nu pot 
să arăt lui Brae casa noastră şi nici el nu vrea să braveze fo. 
cul de desubt. S'ar fi putut înşira după r.ioi un roii} de vulturi 
negri, ne-am fi expus la o luptă cu aeroplane duşmane când 
misiunea noastră era terminată. Trimit Constanţei, care m'a pri
mit ostil şi mării, care m'a făcut fericită, o sărutare, - şi ple
căm repede ca să ri se piardă urma. Cât despre regretul că 
n'am zărit măcar casa noastră, Brae m'a mângâiat spunându-mi: 
Vom avea de-acum altă casă I 

Altă casă I Sunt teribili aceşti copii ai aerului I Parcă nu 
voiam să văd casa, zidurile, cât voiam să mă regăsesc pe mine 
cea de altdată ... De când l-am cunoscut pe Brae Slrnt pe altă 
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fome; - totul s'a răsturnat în mintea mea, ofi s'a luminat alt
fel. Ca sA-ţi faci idee de ce fel de fire e Brae, îţi citez ce mi-a 
scris el pe album: ,,Dacă voesc să mă sacrific, e că sunt om 
desăvârşit, - iar dacă mor ca om desăvârşit, mi-am atins tinta!" 

Te imbrătişez cu dor. Lucia B." 

Am transcris fidel scrisoarea. Ce comentarii aş putea 
s'adaug? 

STOICESCU O, 

I 

' 
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PRIN GRA.DINf\ LUI ESCULf\P 

Cereale 

Tiipocrat, cel mai mare medic al antichităţii, când 
voia să întărească puterile cuiva, ii da o bă�tură prepa
rată de el, din orz fiert în apă cu puţin vin. 

La Romani, gladiatorii mâncau orz înainte de a în
cepe lupta, iar poporul îi numia in râs «hordacii:n. 

ldeia lui Hipocrat a fost reluată şi de .alţi medici, 
cari au studiat-o şi au ajuns la concluz\a că zeama de 
orz ca şi de orice alte cereale ajută organismul in des
voltarea lui, lnrnreşte şi repară (orţele slă�ite, 

Dacă se fierbe timp de trei ore, în trei litri de apă, 
două linguri de orz, două de ovăz, două de grâu, două 
de porumb şi două de secară, se răceşte şi se strecoară, 
se capătă o băutură minunată, care luată cu p�hărelul 
(2-3 păhărele pe zi, la masă) dă energia de creştere la 
copii mici, măreşte cantitatea de lapte la mamele care 
alăptează, dă energie organismelor slăbite de boli sau 
oboseli. 

Cum se explică această proprietate pe care o au 
cerealele de a fortifica şi repara organismul ? 

Toate seminţele vegetale ca şi Quăle anhµalelor, con
ţin o s�bstanţă fosforată numită lecitina, conţin pot�siu, 
magneziu, calciu, manganez, 
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Fosforul intră în constituţia celulei nervoase, în oase, 
tn sânse; iar celelalte substanţe mineralizează corpul, intră 
in fermenţi şi măresc energiile vitale. 

Fosforul din corpul omenesc se extrage din fosfaţii 
pământului prin intermediul plantelor. 

Planta, ajutată fiind de razele solare, transformă fos
forul din pământ, care este neasimilabil, in fosfor asimi
labil, pe care îl găsim în seminţele vegetale. 

Legătura dintre om şi pământ se vede cât e de 
strânsă şi în această privinţă. Prin intermediul plantei şi 
razelor solare, pământul ia parte la construcţia corpului 
omenesc, unde, din isvorul nesecat al forţelor latente din 
pământ, se îndreaptă prin plante spre om cu puteri zidi
toare şi întăritoare. 

Fructe 

Cineva văzând in grădina lui Esculap: mere, stru
guri, prune·, fragi, s'ar mira poate şi s'ar întreba: Cum? 
aceste fructe, care ocupă un loc aşa de important în ali
mentaţie şi pe care le cultivăm numai pentru valoarea 
lor nutritivă şi pentru gustul lor plăcut, mai au şi cali
tăţi lecuitoare ? 

Atunci, fără îndoială, că ele constituesc adevărate co
mori, care merită să fie slăvite şi studiate. 

Strugurii. Au multe proprietăţi. Ei lucrează asupra 
ficatului, rinichilor şi intestinului. Prin sărurile de potasiu 
şi apa abundentă ce conţin, activează rinichii; zahărul 
lor stimulează ficatul; prin sărurile tartrice lucrează a· 
supra intestinelor pe care le relaxează. 

·1nţelegem, acum, cât de bine se pot simţi cei in
toxicaţi, arterioscleroşii, gutoşii, toţi acei cari şi-au îm
povărat căile digestive, făcând cură de struguri. 

Cum se face cura de- struguri ? 
Se ia pe zi dela 750-1500 grame struguri. Canti

tatea fixată se împarte în trei doze, care se ia: dimi
ne�ţa, pe nemâncate1 la ora 11 şi pe la ora 5 după 
amiaZă, 
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Cei slăbiţi pot face cura de struguri mâncând în fie 
care zi până la 1000 grame struguri, dându-li-se în ace
laş timp şi o alimentaţiune bogată in carne şi grăsime. 

Se mănâncă numai pulpa boabei fără coaje şi fără 
sâmburi. 

Cer cari au lene intestinală pot mânca boabele cu 
coaje şi sâmburi 

Merele. Conţin etheri calmanţi, cari potolesc calicele 
de ficat. Au acid malic, rudă de aproape cu acidul tar
tric, care are proprietăţi laxative. Carnea merelor e. făcută 
din pectină. Pectina are multă apă şi săruri de potasiu, 
malatul de potasiu, care trece în intestine înlesnind eva
cuările. Cidrul, sau mustul de mere, este bun pentru 
artritici. 

Inainte se recomanda foarte mult merele contra gutei 
şi pietrei la rinichi sau ficat. 

Prunele. P1'in sărurile şi zahărul ce conţin, mân
cate sub formă de compot, mai ales cele- coapte la cuptor, 
sunt diuretice şi purgative. Efectul lor creşte dacă în com
pot se pune şi câteva folicule de sena. 

Fra,gile. Se ,recomandă in guthă şfreumatism cronic. 
Contin un compus salicilic, un Salicilat. 

Ele produc urticarii la anumite persoane. 
Cei cu eczme nu le tolerează. 
Gutuia,, affaele. Au proprietăţi astringente. Conţin 

tanin. Dulceaţa de afine şi siropul de gutui sunt bune 
contra diareei. 

Cireşele. Sunt diuretice şi laxative. Cozile de cireşi 
uscate şi întrebuinţate ca ceaiuri sunt renlimite prin 'pro
prietăţile lor de a porni urina. Se pune 30 grame de cozi 
la un litru de apă şi �e bea cu paharul. 

Dovleacul. Seminţele dovleacului au reputaţia că 
scot tenia (panglica). Cu 15 pftnă la 30 grame de se
minţe, curăţite de cămaşa lor şi cu o cantitate egală de 
zahăr se face un fel de pastă. 

Această pastă se poate aromatiza cu puţină 
zeamă de lămâe, sau de portocală. 

La o oră, după ce s'a mâncat această pastă, se ia 
30 grame unt-de-ricin, pentru expulzarea teniei. 
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Lămâia. Inainte se recomanda mult contra scor
butului. Cu ea se face limonadă, prin stmucerea sucului 
ei in apă zaharată. 

Această limonadă este răcoritoare şi diuretică. 
Cu zeama de lămâe se atinge gâtul în cazuri de an

gină. Zeama de lămâe şi glicerină în părţi egale formează 
un amestec foarte bun de dat pe nări şi pe faţă iarna, 
când au crăpat de vânt şi de ger. 

O cafea neagră cu puţină zeamă de lămâe şi fără 
zahăr, constitue un tonic şi un înviorător excelent. 

Legume• 

Deprinşi să vedem de toate în grădina lui Esculap, 
nu ne mai miră dacă întâlnim până şi ceapa, lăptucile, 
cartoful şi varza, ocupând locul de cinste pentru pro
prietăţile lor therapeutice. 

Ceapa. Are proprietatea de a înlesni scurgerea urinei. 
· In medicina populară există următoarea formulă pentru
prepararea şi administrarea cepei, cu scopul de a pro
duce scurgerea urinei. Se ia o ceapii, se scoate inima
pe la rădăc;ină, iar locul gol se umple cu miere sau cu
zahăr de candel, se astupă cu fundul tăiat, se pune ceapa
în cuptor sau în spuză, să fiar,bă, apoi se răceşte şi se
dă cu linguriţa bolnavului. Acest leac se mai recomandă
in medicina populară şi pentru calmarea tusei. Efectele
diuretice ale cepei se datoresc azotatului d� potasiu, care
se găseşte în bulbul cepei.

Ceapa crudă este iritantă pentru stomacurile delicate.
Ea mai conţine un principiu iritant, sulfurul de diallyl, o
substanţă volatilă cu proprietăţi iritante pentru ochii şi
mucoasa nazală.

Lăptucile. Atât de lăudate de Horaţiu, care mânca
mereu după masă.

Ca salată sunt uşor de mistuit şi răcoritoare. Frun�
zele <;le lăptuci, fierte în apă, dau un lichid, care inmoae
pielea şi se poate întrebuinţa dimineaţa ·când ne spălăm
pe faţă şi pe mâini. Apa de lăptuci, care se prepară pi- \ 
sând 'tulpina întmn vas cu apă caldă, are proprietăţi cal-
mante,
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Lăptucile intră în compoziţia aşa zisei supe de le
gume, care este un foarte bun laxativ. Această supă se 
prepară astfel: 

La un litru de apă se pune puţină sare, două bu
căţi de praz, un morcov, un nap, lăptuci, se fierbe 2a

minute. 
Intrebuinţaţă. rece, pe nemâncate, este un bun laxativ. 
Cartoful. Este considerat ca medicament în cura de 

diabet (boala de .zahăr). 
In această cură doza prescrisă este de 1500 grame 

cartofi pe zi. El lucrează, probabil, prin sărurile de potasiu, 
abundente, ce le conţine. In urma curei de cartofi, can
titatea de urină scade, zahărul de asemenea, setea se 
potoleşte şi bolnavul de diabet simte un bine apreciabil. 

Sparanghelul. Unii spun că este mai mult un me
dicament decât un aliment. 

Ca aliment nu are nici o valoare nutritivă. 
Conţine asparagină, celuloză, apă şi purine. .Prin 

substanţele pe care le conţine are proprietăţi aperitive şi 
diuretice, 

Rădăcina de sparanghe( împreună cu rădăcinile de 
pătrunjel, mărar, ţelină, formează grupul rădăcinilor aperitive, 

Aceste rădăcini, fierte în apă şi amestecate cu zahăr, 
dau un sirop aperitiv. 

S'a susţinut că siropul din vârfuri de sparanghel 
calmează pal pi taţiunile inimei. Ca diuretic se. dă în dro
pică şi în gălbenare. Se pune 20 grame la 1000 gr. apă. 

Guthoşi i, bolnavii cu rinichii iritaţi, bătrânii cu fil
trele renale deranjate şi slăbite, trebue să evite sparan
ghelul, care poate să le agraveze boala, prin substanţele 
purinice ce le contine. · 

Varza. Era toarte lăudată la cei vechi. Un medic 
grec, Chrysip, a scris despre ea o carte întreagă. 

Conţine sulf. In secolul trecut medicii francezi o re
comandau în boli de piele şj plămâni. 

Zeama de varză; sărată, este purgativă. 
In alimentaţia convalescenţilor varza poate interveni 

cu folos, preparată în modul următor: se ia o inimă de 
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. varză, se fierbe ½ oră în apă sărată, se stoarce, se toacă 
se face .un pire, care se inmoae cu zeamă de carne sau 
bulion. 

Varza se mistue greu, din care cauză nu se reco
manGă celor cu stomacurile delicate sau bolnave. 

Spanacul. Conţine fier asimilabil în mare cantitate 
şi pentru acef!t motiv anemicii, chloroticii, vor avea de 
câştigat de pe urma lui. Prin mucilagiile, zahărul şi ce
luloza ce conţine, este laxativ. Cei cari au colici la ficat 
trebue să-l. evite. 

o.r GEORGE ULIERU
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BOSfORllL 1 DfîRDf\NE"LEL E" ŞI ŢfîRfî NOfîS TRĂ 

Călătorul sbuciumat de tălăzuirea Mării · Negre nu numai 
că uită tot răul de mare, când vaporul intră printre cele două 
faruri albe în Bosfor, dar rămâne încântat şi nu ştie unde să-şi 
îndrepte privirile mai curând, în cinematografica desfăşurare a 
malurilor. 

Am străbătut de sute de ori Bosforul şi la fiecare dată 
mi-a apărut altul, cu alt colorit, învăluit în alt aier, după ano
timp, după ora zilei şi după starea atmosferei.

lung de 27 Km., aci băi adânci îi dau o lărgime de 2000-
3000 metri, aci se îngustează până la 550 metri. Coastele înalte 
acoperite de păduri de chiparoşi, sunt împodobite de vile albe, roşii, 
verzi, ce se scoboară din vârf până lângă apă, ale cărei valuri 
spală lespezile de piatră. 

Intrarea în Bosfor este sălbatecă şi păzitl1 de tunuri ce 
nu şi mai au rostul. Orăşelele se ţin lanţ de la Buiuc Dere până 
la Scutari şi Serai. De aci intri în Marea Marmara, pentru ca 
după 150 Km. să pătrunzi în Dardanele sau Helespont, cum i se 
zicea în vechime, sau Bahri-Sefid-Boghazi (strâmtoarea Mărei

Albe) cum i se zice azi de Turci. 
Dardanele au o lungime de 64 Km.; ele sunt mult mai 

largi decât Bosforul, având între 3000 şi 1750 metri lăţime şi 
mult mai sălbatice. De-alungul lor se înşiră orăşelele Galipoli, 
Maitos şi Ceanac, dintre care unul este la intrare, iar celelalte 
la mijloc. 
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Atât Bosforul cât şi Dardanelele par douti. râuri uriaşe, care 
curg din Marea Neagră prin Marmara în M. Egee. După strati
ficatia geologică a malurilor, e neîndoios că Pontul Euxin (Ma
rea Neagră) era pe vremuri cu totul despărtit de M. Egee, iar 
Bosforul era valea unui râu. ln quaternar s'a produs scufun
darea, iar scurgerea impetuoasă a apei a dantelat şi mai mult 
malurile şi a ad1ncit valea. 

Bosforul şi Dardanele la un loc formează strâmtorile, o 
· poartă dublă ce leagă Occidentul cu Orientul, - portarul stând
în sclipitorul Constantinopol. - Pentru locul portarului şi pen
tru cheile acestor porţi s'au dat numeroase lupte, fie pe câmp
deschis, fie intre j;abinete, ,lupte care au avut ,o mare iorâurire
asupra trecutului Ţării noastre.

Vom încerca să arătăm că, aşezati între stâmtori şi corn
peţitorii lor, ori ce încercare de stăpânire a stâmtorilor s'a res-
Jrlnt şi asupra noastră,

11. 

Până in secolul XV M. Neagră a fost în stăpânirea Bi_zan
tinilor, de la care trece apoi în stăpânirea sultanilor turci. Tăria 
strâmtorilor s'a văzut: deşi Turcii pun ,piciorul în Europa la 
1356 prin Galipoli, totuşi nu cuceresc Constantinopolul de cât 
în 1453 l 

Stăpâni pe toate ţărmurile M. Negre şi Azovului, pe luciul 
acestor mări nu fâlfâi.a de cât un singur pavilion, al Semilunei, 
Problema era foarte simplă, pentru că de fapt nu era nici una. 

De la 1683, de la despr-esurarea Vienei de Sobieski, se 
poate spune că datează p1·ăvălirea imperiului otoman şi că a
pare la orirnnt chestiunea portarului M. Negre. 

ln 1684 se închee la Linz liga sfântă între Prusia, Polonia 
şi Venezia, mai târziu şi Rusia. Buda e liberată după 1

1

44 ani 
de robie, Habsburgii cuceresc, între altele, Transi:vania, Otenia; 
Polonezii, Moldova; Turcii sunt bătuţi la Szalankemen şi Zenta şi 
in 1699 se lnchee pacea de la Carlovătz, care era gata să se 
termine cu un nou război între „sfinţiţii aliaţi"! 

Austria pretinde Muntenia Şi Moldova, Polonia se multu• 
meşte -numai cu Moldova; Ruşii pretind Mare.a Azovului, p� care 
o şi capătă şi Cherciul, iar Austria Car-paţii, ca să o despartă \
de Rusia, şi deci TransJlvania.
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Cucerirea M. Azovului de Ruşi, confirmată şi prin pacea 
de la Constantinopole în 1702, e urmată de întărirea ei, de a

paritia unei flote de B vase de linie, 9 galere şi 40 de brigan
tine şi de dreptul pentru corăbiile ruseşti de come, ţ de a trece 
Dardanelele, iar pentru cele de război de a naviga pe M. Neagră. 

Galitzin, trimewl lui Petru cel Mare la Constantinopol, 
scria împăratului său: 

„Sultanul consideră M. Negră ca o proprietate a lui, tn 
care străinii nu pot pătrunde ; o fecioară tnch;să tn fundul 
haremului, ascunsă vederii străinilor şi ar prefera războiul 
de cdl să permită şi altuia să navige pe această mare tnchisă". 

Dar asupra fecioarei, pe care Sultanul o păstra pentru el, 
şi-a aruncat ochii lui de vultur Petru cel Mare, călăreţul stepei, 
care, prin tucerirea mării Azovului, a spart zidul haremului în 
care lâncezia copila. 

Turcii îşi dau seama de ce însemnează apariţia acestui pa
vilion pe lângă al lor, pe Marea Neagră, şi secolul XVIII e plin 
numai de luptele dintre Ruşi şi Turci, având ca scop final strâm
torile, iar ca scop aparent din partea Ruşilor apărarea şi desro· 
blrea fraţilor creştini ortodoxi: sfânta cruce va fi totdeauna eti
cheta mincinoasă a goanei lor spre Sud. 

Astfel vedem pe Petru cel Mare bătut la noi la Stăni
leştl (1711). 

ln 1768 începe alt război, între Catherina li şi Turci, ur
mat, bineînţeles, de ocuparea Moldovei în nume!e crucii, nici că 
se putea în altfel. 

ln dragostea lor pentru noi, toată suflarea moldovenească 
fu pusă să jure: 

,,Eu, cel mai de jos numit, mă jur şi mă făgăduesc îna
intea A-tot-prea-puternicului-Dumnezeu şi sfintei sale evanghe
lii, cd m'am supus de bună voe sub stăpănirea Măriei sale, 
lrttru tot milostivei Doamnei mele imperatriţe Ecaterina Ale:ci
evna, . , . supunându-mă la rdnduelile care, după puterea cea 
tnaltă a M. Sale, vor fi hotărdte in toată ţara. . . in tot chi
pul făgăduesc, ca un adevărat ·creştin, cu suflet nefăţarnic, 
toate cele după putinţa stării mele, oastei întru tot milostit?ei 
Domniţei mele (care este rdnduilă spre apărarea şi sprijiniala 
credinţei ce se află suspindnd sub jugul mahomedanilor), să 
/'ac ajutor în tntrarmare şi slujbe, socotind pe vrăjmaşii ar-· 
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miei Rusiei chiar ca pe vrăjmaşii mei, iar la sfdrşil să m d
port pe sine--mi cu chip ca acesta: ca un rob credincios şi 
bun. şi supus a M. Sale, după cum este cu vrednicie şi se 
cade şi după cum eu inaintea lui Dumnezeu şi a judecăţei ce_ 
lei straşnice pot să dau răspuns. Şi intru inchinarea acestui 
jurămdnt al meu, sărut cuvintele mele şi crucea mântuito-
rului meu". 

Jurământul fu urmat de închinarea ,ca robi prea plecaţi şi 
prea mulţumitori, cu genuchele pleca.le, ca nişte ferbinţi rugă -
tori cădem la urmele prea luminatelor picioarelor voastre" zi
ceau Moldovenii prin glasul lui lnocenţiu, episcop de Huşi, Bar
tolemei Malăreanu, egumenul Solcăi, Benejict, egumen în Mol
doviţa, Ion Palade, biv logofăt şi Enache Milea, biv vd spătar, 
iar Muntenii prin Grigore, Mitropolitul ,Ungro-Valahiei, Mihai 
Cantacuzino, vistiernic şi Neculai Brâncoveanu, logofăt, se închi
nară zicând „sărută mdna şi genunchii şi urmele picioarelor 
tale celor împărăteşti şi singure stăpânitoare". 

Se putea o „eliberare" mai promiţătoare şi înălţătoare 
pentru Principate? 

Flota din Marea Neagră fiind distrusă; Caterina constru
eşte alta în Baltica, care, condusă de un Amiral englez, trece 
Gibraltarul, întâlneşte pe cea turceas:ă la Ceşme lângă Chios, o 
distruge şi ameninţă Dardanelele. 

Pe uscat Ruşii merg de asemenea din victorie în victorie, 
nu atât mulţumită tăriei lor, cât slăbiciuniî Turcilvr. - Frederic 
cel Mare aseamănă acest război cu o luptă între ,,chiori şi orbi". 

Austria, înspăimântată de succesele Ruşilor, închee un tra
tat secret cu Turcia, care-i promite o parte din Polonia şi ce
darea Bucovinei şi Olteniei. Se mulţumeşte de o camdată cu 
10.000 lei şi cu Oltenia pentru a scoate pe Ruşi din Principate. 

Era numai un joc, obişnuit la casa de Habsburg, - care, 
şi după ce pune mâna pe bani şi pe Bucovina, părăseşte pe 
Turci şi intră în alianţă cu Rusia şi Prusia, luând .ca preţ, -
se putea fără? - împărţirea Poloniei. 

Pacea se închee la Chiuciuc-Cainargi (1774), Ruşii redobân
desc Cherciu, O.:ciacov, libertatea de a merge să· se închine la 
Ierusalim, - se putea să nu amestece şi crucea ? - şi dreptul 
de a naviga pe M. Neagră. 

Noi pierdem Bucovina, imediat în 1775. 
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In 1787 noii aliaţi pornesc alt război contra Turcilor. Aus
triacii, conform tradiţiei, sunt bătuţi în Banat şi în Muntenia; 
Ruşii, în schimb, sub conducerea lui Suvarov, sunt învingători 
la Oceacov, Focşani şi Mărtineştl, - Belgradul capitulează, 1.!i
mail, Chilia, Tulcea, Isaccea cad, - războiul e deci purtat în 
ţara noastră şi pacea de la Şiştov din Septetembrie 1791 între 
Turcia şi Austria, urmată de cea de la laşi din Ianuarie 1792, 
întăreşte pe cea dela Chiuciuc-Cainarg i; înpărtirea Turciei e un 
lucru hotărât. Austria luând Bosnia, Rerbia şi Oltenia, Ruşii iau 
Crimeea, cucerită de Potemkin şi dăruită prea iubitei sale împă• 
rătese, al cărei favorit eni. România, Principatele ne-unite încă, 
sunt puse sub o semi-neatârnare, - înainte · de război ambii 
aliaţi învoindu-se a le proclama neatârnarea sub domnia lui Po
temkln, - aceasta fiindcă fiecare din e i, în marea lor dragoste 
pentru noi, vo:au să ne scape de sub jugul turcesc şi să ne în
hame la al lor, bine înţeles I 

Prin stupânirea Crimeii Ruşii, cari ajunseseră numai la 
Marea Azovului, ies acum la Marea Meagră. Această mare în
cetează de a mai fi o mare interioară, fiindcă o stăpâne3c doi, 
dar rămâne o mare închisă, fiindcă Turcii ii deţin cheia, stăpâ
nesc Bosforul, - de unde o serie întreagă de conflicte, în care 
tot noi plătim gloaba. 

Ecaterina şi urmaşii săi devin din ce în ce mai ambiţioşi. 
Ce însemnează o mare liberă, zic ei, dacă nu se poate ieşi din 
ea ? Ce însemnează libertatea într'o închisoare? Ţelul nu va fi 
atins de cât atunci când se va pune mâna pe strâmtori: numai 
atunci va dispare contradicţia între o mare liberă şi strâmtori• 
închise. 

Pentru Ecaterina II Azovul şi Crimeea erau numai drumul 
spre Bizanţ, pe tronul căruia voia să pună pe un · nepot al ei, 
pe care-l alăptase cu şase doici greceşti, ca să aibă chiar sânge 
bizantin. 

Politica Rusească de expansiune spre Sud se încheagă din 
ce în ce. M. Neagrll, din mare închisă turcească, devine una ru-
sească, în care să nu pătrundă nimeni. 

.Dreplul vaselor noastre de a ieşi din Marea Neagră e 
dreptul pe care-l are oricine de a ieşi din curtea lui afară; 
dreptul vaselor de război străine de a pătrunde ln M. Neagră 
e dreptul de a năvăli in curtea şi în casa noastră ca să fim 
jefuiţi", zicea Danilevscki. 
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In vremea aceasta Napoleon, cu geniul său, voind a lovi 
Anglia în ce avea mai de preţ, debarcă în Egipt, convingând pe 
Turci că o face numai pentru a supune pe Mameluci pentru Turci. 

Anglia simte pericolul; flota lui Nelson distruge pe cea 
franceză la Abukir, făcând să eşueze planurile lui Napoleon4 

Ruşii sar în ajutorul Turcilor, flota lor trece Bosforul, sprţ 
a izgoni pe Francezi din insulele Ionice. . . Cauza? Consula
tele franceze· din ţara noastră şi Polonia. 

Analizând această epocă D. Xenopol se exprimă astfel 
,,Tractatul de la Chiuciuc-Cainargi începe _a şi da roadele sale. 
Ypsilante domnia în Muntenia şi Al. Moruzi în Moldova. Până 
acum ace�tea fuseseră numai cultivate, pregătite, şi acum Rusia 
începe a t'rage folos· din ostenelile sale. Războiul fusese înce
put din cauza Principatelor pentru a le apăra de încălcările Tur
cilor, de prădăciunile lui Pasvantoglu. Pentru a le asigura drep
turile garantate prin tratate, Rusia întrerupsese vărsarea sânge
lui supuşilor săi. In aparenţă motivul cel mai neinteresat o îm
pingea la această luptă, în realitate ea nu vâna de cât tot întin
derea puterii sale, dacă nu încă pe socoteala Turcilor, ne pu
tând pune încă mâna pe strâmtori, fie măcar pe aceea a po
poarelor, a căror proteguitoare se declarase. 

Ţinta Rusiei era una şi aceiaşi : cotropirea răsăritului' şi 
Dardanelelor; rivalii ei sunt toate popoarele ce au asupra aces
tuia o porţiune de autoritate ; şi de aceia ea nu alege între duş
mani şi prieteni, 'între adversari şi aliaţi : toţi sunt de o potrivă 
de vinovaţi în ochii politicei moscovite, căci se. împărtăşesc din 
sfântul potir din care numai m·arele preot are dreptul să bea şi, 
de aceia, toţi trebuesc îndepărtaţi, care prin război, care prin 
cotropire, pentru că întreg răsăritul şi apoi poate chiar lumea 
întreagă .. să îmbrace haina grea şi geroasij a Moscovei". 

Şi astfel Rusia, care se _găsia deja în război cu Franţa, îl 
dec.lară şi Turciei în 1806. După ce ocupase Moldova şi după 
lupta de la Fierbinţi, intră şi în Bucureşti. 

· Acum apare direct în luptă pentru strâmtori şi stăpăna mări
lor,. - Anglia, care cere isgonirea Francezilor din Turcia, - în 
special a faimosului Sebastiani, - predarea coastelor Dardane
lelor şi a flotei turceşti şi cedirea Principatelor Rusiei. Toţi ne 
dăruiau I 

Ameninţările flotei engleze, ce pătrunsese în Marmara, 
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cad în apA. Pe de altă parte Napoleon, deşi atâta pe Turci cort- · 
tra Ruşilor, nimic nu-l -împiedică si se împace cu Ţarul Alexan
dru la Tilsit (1807), să-l facă aliatul slu, impunând Turcilor sl 
închee pacea cu Ruşii, cărora le cedeazl Basarabia, Moldova, 
Muntenia etc. până la Baicani, iar Austriei Bosnia şi Serbia • 
lmplratul Alexandru al Rusiei ceru însă şi cheia, strâmtorile. 

• 

Fu o oră hotărâtoare, care ar fi schimbat harta lumii, daci Na
poleon, care era convins că Bosforul e cheia lumii, nu nu ·mai 
a Mării Negre, n'ar fi stat la îndoia)j_ Alianta se încheie cum a 
voit Napoleon, cu un sâmbure de discordie viitoare şi se întări 
Ja Erfurt. - Intr'unul din aticole Ţarul consimtia sl amâne sti
pânirea Bosforului. ln schimb, împăratul Rusiei, în urma revo
lutiunilor, care zguduiau imperiul otoman şi-l puneau iii impo
sibilitate de a da garanţii îndestulătoare pentru persoana şi ave:. 
rea locuitorilor Moldovei şi Munteniei şi ni ci nu era sperantl 
ca asemenea garanţii să fie date pe viitor, - îşi întinse margi� 
nile implrăţiei sale pânl la Dunăre şi uni cu ea Moldova şi 
Valahia. El nu putea recunoaşte integritatea imperiului otoman 
de cât cu această conditiune. Apoi împăratul ··Napoleon incu
viintă această întindere a granitelor imperiului rusesc pâni „la 
Dunăre''. 

Turcii, vizându-se izolaţi, se răcesc de Francezi şi se apro
pie de duşmanii lor seculari, de Englezi. Prin tratatul de l¾l Dar� 
danele, din 6 Ianuarie 1809, Englezii se leagă să nu mai reîn
noiască încercarea din 1807, ci să respecte închiderea strâmtori
lor, cu conditia ca sultanul să facă ca să fie r.espectată închide„

rea şi fată de celelalte puteri. 
Tratatul. acesta e de foarte mare importantă în istoria Dar„ 

danelelor. Anglia,· intervenind să apere independenta sultanului, 
se face de fapt paznicul lui şi, deşi în aparenţă sultanul cAplta 
garanţii din partea Angliei, de f&pt îşi mărginia propr_ia sa au
toritate, d4nd Angliei, printr,'un tratat în riegulă, dreptul de a-1 
supraveghfa şi a-i impune închiderea strâmtoril0r. Cea-ce înainte 
era o voinţă a sa, acum e un angajament fată de Anglia, ·care 
sta constituit pizitor. 

ln vremea aceasta războiul dura, de şi slab condus, intre 
Ruşi şi Turci. Napoleon, schimblcios, strică prietenia· cu Ruşii 
şi pregăteşte de o campanie uriaşă a Occidentului, .- fără 
An Ila bine întelest - contra col asului din Orient. Ruşii, serios 
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ameninţafi, se grăbesc a încheia pacea cu Turcii, mult11mindu--se cti 
Moldova până la Siret. Sunt bătuţi însă la Giurgiu, iar Kutusov 
primeşte ordin să încheie pacea cu ori ce preţ, - pentru ca� 
degajându-se de Turci, să poată face faţă Francezilor, cari se_ 
apropiau. Aceştia, pe de altă parte, trimet emisari şi telegrame 
Turcilor, ca nu cumva să încheie pacea cu nici un preţ. Fatali
tatea pentru noi face ca Sebastiani, în loc să vină direct la Bu
cureşti, să întârzie trei zile la Viena într'o ceremonie de gală 
diplomatică; telegrama trimisă Portei de Napoleon, în loc să 
ajul'!gă la destinaJie, e dată de Panaiotache Moruzzi fratelui său, 
Demetrie Moruzzi, Domn pe atunci, şi vâridut Ruşilor ; se mai 
presupune şi trădarea lui Oalib Efendi, trimisul Porţii şi, mai 
presus ca toate, şiretenia lui Kutusov. Rezultatul fu că la 24 
Aprilie 1812 Napoleon trimite un ultimatum Ruşilor; la 17 Maiu 
el se află la Dresda; la 12 Iunie declară răsboiul formal ; la 24 

. trece Niemenul ; pe când la 26 Maiu Kutusof reuşeşte a încheia 
faimoasa pace de la Bucureşti în care Ruşii, deşi bătuţi de Turci, 
ameninţaţi de Francezi şi doritori a încheia pacea cu ori ce preţ, 
ne răpesc Basarabia, stabilind ca graniţă Prutul, dela intrarea în 
Moldova până la vărsarea în Dunăre I 

Pacea aceasta fu atât de surprinzătoare, în cât generalul 
Langeron spune în memoriile sale că pentru el e o enigmă. 
La Const_antinopol abia pe la mijlocul lui Junie s'a aflat despre 
încheerea păcei, care avu ca rezultat surghiunirea lui Galib 
Efendi şi decapitarea lui Panaiotache Moruzzi. 

Pacea cte la Bucureşti fu confirmată ' prin congresul de la 
Viena (1814,1815) după căderea lui Napoleon şi prin convenţia 
dela Akkerman (Cetatea-Albă) 7. IX. 1826. 

ln 1883 are loc revoluţia lui lbrahim, fiul lui Mehmet Ali, 
care ocupă Siria. Rusia sare în ajutor. Flota sa ancorează la 
Cornul de Aur şi debarcă 50.000 oameni, iar ca plată obligă 
Poarta, prin convenţia dela Unkiar Schelesi, să îrn:.hidă strâm
torile oricărei flote, ca să rămână singură stăpână ln Balcani. 
Politica Rusească e la apogeu : strâmtorile se închid sau se des-
chid după nevoile ei. 

· · 

Anglia nu putea mistui aşa ceva şi, după al doilea r�zboi 
turco-egiptean, când fiota turcă dezertează cu amiral cu tot la 
Alexandria, Eur.opa, afară de F1 anta, restabileşte liniştea. Jn art. 
4 din convenţia ·de la Londra (1840) se pune ca un prlm:ipiu 
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de drept international închiderea strâmtoriibr. Convenfia fu s'em.1 
natl şi de Rusia şi fu întlrită de Franta în 1841.

Angajamentele de la 1809 şi 1833 erau numai intre trei 
puteri : Turcia şi Anglia, Turcia şi Rusia. Cea din urmi dela 
1841, c un legAmânt între toate puterile europene. 

Rusia primeşte o lovitură de box .•. englezesc, care, dupl 
cum veţi vedea, se va resfrânge tot asupra noastrl. Strâmtorile 
sunt închise tuturor, de fapt însă numai Ruşilor. 

O serie de încordări au loc intre Rusia de o parte, Turcia, 
Anglia şi Franţa de alta. ln 1848 Ruşii sunt nevoiţi sl plrl
sească Principatele, unde se instalaseră ca la ei acasă. In 1150 
intervine încordarea intre Franta şi Rusia pe chestiunea Sf. Mor
mânt, detlnut de catolici. Aci veneau şi vin milioane de pelerini 
·creştini, cari lisau şi lasă milioane pentru obţinerea unui passe-port
direct, cu loc rezervat, in paradis. Pentru obţinerea acestui birou
de plasare câte necreştineşti lupte nu s'au dat între creştini, pe
cari abia li despărţiau jandarmii turci f Dar ..... altl poveste. 

ln 1853 Mencicof cere Turciei, fU tupeul cunoscut .... liber• 
tatea religioasă a Grecilor. Se putea fărl cruce şi credinţi? Turcii 
refuzi şi Ruşii. .. ocupi Principatele române. Războiul e gata. Flota 
anglo-franceză vine în ajutorul Turciei. 

Prusia vrea sl împace lucrurile; Austria însa o dejoacl: pe 
faţă se arat! doritoare de pace, pe ascuns atâtl focul, doar va 
vedea Rusia sdrobită şi ea rămasă singură în Balcani. Bismark 
simte jocul şi cu sila bagă pe Austriaci tntr'o alianţă defensivi 

Anglo-Francezii fac -apel la Emanuel, care trimete un mic 
corp expediţionar, manifestându-se astfel ca naţiune. 

Războiul scurt, dar greu, se termină în 1855 (un corp de 
invazie trecu şi prin Dobrogea) cu congresul dela Paris din 1856

în care se hotlreşte integritatea imperiului Otoman ( ? I ), inde
pendenta Serbiei, scoaterea Rusiei din Principate prin înllturarea 
Regulamentului Organic, retrocedarea sudului Basarabiei şi gu
rilor Dunăre!. 

Pavilionul rus e isgonit din Marea Neagrl. Ruşii nu mai 
au voie a construi întăriri, vase. Marea Neagrl nu mai e un lac 
rusesc, ci o mare europeană, aşezată sub regimul convenţiilor 
garantate d� toate puterile. Rusia era privită ca un pericol mon
dial, - istoria se repetă.-Din sdrobirea ei, prin tăerea tentaculelor 
ce tlnteau strâmtorile-a ieşit independen·ta de fapt şi Unirea 
c lor doul Principate romlne. 
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Ruşii nu puteau uita o aşa umilire şi se rbbunară refuzând 
Frantel orice ajutor în 1871.- Ţarul Alexandru li rupse tratatul 
de la Paris. 

Grecii independenţi, Rusia găseşte un nou pretext creştinesc 
de război: mila de Bulgari ! Trec, bine înţeles, tot. pe la noi, bat 
pa Turci şi, cu micul nostru ajutor, ajung la Constantinopole şi 
impun pacea de la San-Stefano, prin care Turda se desmem
brează în patru teritorii complect izolate pe uscat. : Constanti
nopole, Salonic,·Albania şi Bosnia-Herfegovlna. S'a opus însă la 
această desmembrare Austria şi Anglia. Rusia astupă gura celei 
dintâi dându-i Bosnia şi Herţegovina. Ang1ia nu cedează. Rusia, 
sigură de Germania, se încăpăţânea1ă - Soarta Europei era .în 
mâna lui Bismark, care pe faţă asigură lui Gorceakof tot spri
jinul, pe ascuns aţâţă războiul între Anglia şi Rusia. 

Gorceakof simte jocul şi admite congresul de la Berlin, din 
care noi ieşim fără Basarabia şi cu Dobrogea noastră, - soco
tită de marele ca_ncelar ca o pestă şi un continuu măr de dis
cordie în Balcani. 

ln ceia-ce priveşte strâmtorile, nu s'a schimbat. nimic, ci 
s'au făcut două declaraţiuni contradictorii, care au pus şi mai 
în evidentă antagonismul anglo-rus. 

Lord Salisbury declară că „obligaţiunile dela 1841, 1856 şi 
1871, sunt luate numai faţă de Sultan, conform spiritului con
venţiilor". 

Contele Suvarof a doua zi declară că „obligaţiunile sunt 
fată de toate puterile, conform spiritului şi literti, nu numai faţă 
de Sultan". 

Diplomaţia engleză însă era a-tot-puternică la Constanti
nopol. Cestiunea strâmtorilor părea aranjată, când o nimica 
o redeschide în 1902, o nimica ce ne arată cum tălăzuesc inter
pretirile diplomaţiei.

. Rusia, uitând ce declarase Suvarof, cere Sultanului învoirea 
ca 4 contratorpiloare plecate din Kronstadt să fie lăsate a ajunge 
la Sebastopol. Se aduc ca precedente susţinătoare, între altele, 
şi trecerea crucişetorului Elisabeta, a bricului Mircea şi a cano
nierei Grivlta I Contratorpiloarele trec. 

Şi cine credeţi că protestează ? Anglia I de şi Rusia proce
dase întocmai conform declaraţiunilor ei. Protestas� numai fiind
c:I preaimtea rizboiul ruso-japonez şi voia si-i fie pe Ruşi in• 
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chfşi în Marea N eagrl şi fiind-că în urma înţelegerii ruso-aus
trlace de a aranja de comun acord afacerile îi:t Balcani, .:... Mol
dova mie, Muntenia ţie, Bulgaria mie, Serbia ţie, Bosforul mie, 
Salonicul tie, - şi a influenţei crescânde a Germanilor la Con
stantinopole, se temea că nu cumva continentalii să facă îm-
părţirea fară ea. 

De mult însă la Constantinopole nu mai era stăpân nici 
Rusul nici Englezul,· ci Germanul. Armată, bănci, comptoare, 
vereinuri, capital în mine, C. F., maşini agricole, - totul era 
german. 

ln 1905 alt incident răscoli cestiunea: faimosul Potemkin, 
vasul fantomll, de care tremura Marea Neagră şi care fu astâm
părat de energia neînsemnatei noastre flote ce ne dădu o zi 
iluzia de mare putere maritimă. 

Iar Abdul Hamid surâdea în tremurânda-i barbă de în
curcătura Ruşilor cari, - ironie a soartei, - cereau cu stăru
inţă mare închiderea strâmtorilor, - de şi tot ei până în ajun 
ceruseră contrariul, deschiderea 1 

Ultimul războiu e prea aproape în minte şi, din documentele 
secrete date la iveală de guvernul revoluţionar rus,-reese . d 
una din condiţiile de amăgeală pentru Ruşi a fost Bosfo
rul, că drumul pentru a ajunge la el era, ca în totdeauna, tot 
pe la noi şi că pactul criminal eia deja încheiat ca să ne vâre cu 
sila în război, ştiind nepregătirea noastră la care conlucraseră ei. 
Noi învinşi, socoteala era uşoară.-Socoteala din târg însă nu se 
potriveşte cu cea de acasă. 

Se ştie, de asemenea, cum materialul de război de care aveau 
nevoie, ne mai putând străbate stiâmtoriie, lua cc1lea lungă Sa
lonic-Prahova, cu transbordare la Dunăre, şi, mai târziu calea 
Arhanghel, pentru ca materialul dela Arhanghel să ardă pe Joc 
sau să ia drumul în spre Siberia, und� îngheţase deja cel . sosit 
prin Vladivostoc. 

Şi gr1nele noastre putreziau prin gări, sau trec.eau cu per
mis graniţa,-une ori cu boi cu tot. 

Atâtea suferinţi şi decăderi numai din cauza .... strâmtorilor. 
Iar mari noştri aliaţi recunosc abia azi cu părere de rău că 

„ochii tutulor fiind pe frontul francez, nu şi-au dat seama că 
nodul chestiunei era Constantinopole şi strdmtorile. După bă
tălia dela Marna frontul occidental era asigurat; strdmtorile 
dacă ar fi fost tn mdna noastră, atunci Rusia, nesecatul isvor 
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de oameni, ar fi fast aprovizionată cu arme şi muniţii, apro
viziondndu•ne şi pe noi cu grdu şi petrol. Ramdnia, susţinută 
vddit, a'ar fi hotărdt mai de vreme.-Poate chiar şi Bulgaria 
ar fi venit cu nai.-Războiul putea fi terminat în 1916 cu sdra
birea 1i prăbuşirea Austriei,-dupd cum aproape ne a surds 
11ictoria şi trz 1918. 

Cu tot rlul, se poate spune: cu toate relele căşunate, strâm
torile ne-au adus şi un mare bine, provocând înecarea poftic10-
şllor ce se băteau pe aşa bucată împărătească; ne-au dat putinţa 
si ne adunăm toti fraţii răslefii la olaltă. 

Azi strâmtorile sunt internationalizate. Ne avem şi noi re
prezentantul nostru acolo şi s'a tăiat şi pofta altora din spre 
sud, care ar fi voit să le acapareze. 

/n rezumat: pentru strâmtori, ca obiectiv fătiş ori ascuns, 
s'au bltut toate popoarele Europei, şi n'a fost război care să AU

înceapă cu ocuparea Ţărilor noastre, cu lupte şi prădăciuni ine
ente situaţiei, cu ruperi şi şfâşieri din trupul Daco-României. 

S'au bătut Englezi, Francezi, Ruşi, Nemfi, Atistriaci mai 
rar, dar totdeauna cu folos, de şi bătuţi,- când alături, când 
contra Turcilor,-după şi pentru interesul lor,-pe pământul nos
tru insi.-Şi cei mai apropiaţi ne îndrăgiau atâta, în cât se in
clerau la implrteala noastră,-smulgându-ne tot cu bucătica, să 
nu se vadă,-iar cei mai depărtaţi ne dăruiau, ca din punga altuia• 
Dumnezeu a fost cu noi însă şi a făcut să ne dăruim singuri ce 
e al nostru, din sfărămăturile coloşilor şi hrăpăreţilor vecini. 

Apropierea, realipirea fisică e făcută; va urma şi cimentarea 
sufletească, care totdeauna cere timp. 

Acum, când uniţi putem a ne apăra mai bine, să nu uităm 
că ghiarele vulturilor cu două capete mai pot, dacă nu sângera 
cel putin otrăvi. · 

Iar mai bună contra-otravă de cât munca, cinsteâ şi vitejia 
strlmoşească pentru noi nu există. 

B. B. DELAMARE 

-�-
--�--
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DIN TRECUTUL 51\TULUI MURI\TI\N 

(COMIJNA TOPRAISAR) 

Satul se află la o depârtare de 2½ ceasuri cu căruţa pe 
şoseaua Constanta-Agigea-Gherengic. Este înconjurat . de jur îm
prejur numai de nişte dealuri, pe care creşte un fel de farbă 
foarte plkută animalelor. 

Salul datează din anii de după războiul Crimeil. Cauza 
formării acestui sat, după naraţiunee bătrânilor, este următoarea: 

ln urma rbboiului din 1854, Sultanul, voind să colonizeze 
aceste locuri rămase pustii, a făcut un apel către Tătarii cari 
locuiau în Bugeacul Basarabiei şi la cei din Crâm. Aceştia, au
zind că mahomedanismul este în primejdie şi fiind persecutati 
de Ruşi, au hotărât a emigra. Au plecat multe familii, foarte 
multe familii 1) care şi-au văndut la plecare tot ce-au avut : cai, 
boi, vaci etc. 

La venirea lor în Dobrogea ei spun că au găsit şi sate 
formate numai din Români, cari toti aveau oi şi le păzeau în 
stepele cele nesfârşite. Mai trăesc şi astăzi bătrâni cari au venit 
în vârstă de 14-15 ani. In sat la noi sunt vre-o câţiva: Emin 
Ametcea, lbadula, etc. 

Tatarii cari au întemeiat satul Muratan sunt veniti din Crâm. 

1) Familia la Tlitari se compune din familia tatălui, car_e
dacă trăeşte, este şeful; a fiilor, ficelor şi nepoţilor căslitoriţl, cari 
nu-şi despart niciodatii. averea. Cel mai bătrân (tatlU) ţine banii 
şi celelalte obiecte preţioas!. El dă. fiecll.rui'l. de cheltuială, atât 
c&t crede de cuviinţli, Un fel de zadrugli slavă. 
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Sultanul. când i-a chemat, nu le-a _promis că-i va împro
prietări. El însă le-a dat .voe' să cultive atât pământ cât aveau 
nevoie. Pentru aceasta plăteau "ii.şLir• (dijmă) ce era strânsă în 
timpul armanului de „ Taşildar" (un fel de perceptor) 11).

La venirea lor in părtile acestea ei n'au aflat altă lccuinţă 
de cât o singură „Câ.şlă'', adică un fel de stână, ce era în stă
plnirea Jui Rakovschi tatăl. 

Pe lângă această câşii ei au mai găsit urmele unui sat 
foarte mare şi care s'a numit, cu mult înainte de venirea lor. 
Murad-Khan. Câşla aceasta purta numele căşla din Murad-Khan 
a lui Sarecheia. 

De unde vine numirea satului de Murad-Khan? Murat este 
un nome propriu iar „Khan" înseamn�: cneaz, voevod. 

ln privinJa aceasta Tătarii spun următoarele : 
De mult. încă înainte de a se fi afirmat autoritatea Sulta

nului asupra Dobrogei, stăpânia în părţile acestea, pe o întinde
re cam cât ar fi azi 4-5 plăşi, un oarecare Murad, care avea tit
lul de Khan. voevod. 

El lşi avea moşia (câşla) în părţile acestea. Dacă locuia şi 
el aici sau aiurea, ei nu ştiu. 

ln jurul moşiei lui se aşezaseră oamenii formând un sat 
foarte mare. care luă numele de Murad- Khan-chioi. (Satul lui 
Murad-Khan). 

Aeest Khan .sau voevod era independent, căci nu recunoş
tea pe nimeni. El îşi recruta soldaţii săi din fiecare comună ce 
se afla în cuprinsul stăpânirii sale. Pentrucă pământul era numai 
al lui, el .lua de la fiecare locuitor o dijmă. Avea ca functionari 
pe următorii: doi mai insemnati: ,,Dere-beg", care -era un fel de 
general, şi avea sub autoritatea sa 5-6 comur.e şi îngrijia, mai cu 
SP-ami, ca fiecare comună să-şi trimită contingentul de oameni; 
Taşil dar-ul, cel care strângea dijma. 

Ei spun ci satul era cu mult mai mare de cât "Chiustengea" 
vremurilor trecute. 

Când Sultanul, în drumul siu spre România, sau mai bine 
spre Principatele Române, ajunse în aceste Jocuri, ceru acestui 
Murad Khan, cum şi celorlalţi cari se mai aflau, de-a se supune. 
Unii au refuzat, alfii s'au supus de bună voe. Khan-ul din aceste 
Jocuri refuză şi fu bitut şi prins. 

2) Păm�ntQl astf�l qat se 1ţU11ţia ,,mirie",
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După înfrângerea hanului, satul nu se ştie din ce cauzl, 
dispare. 

, Pe ruinele fost1:1Iui sat s'au aşezat Tătarii actuali· intre anii 
1859-63, când au venit. Drumul lor n'a fost prin Tulcea, ci pe 
mare. Unii au debarcat la Constantinopol, ,alţii la Varna, alţii la 
Mangalia, etc. .. 

Satul r.ou, format de ei, a luat numele celui vechiu; şi, 
prin vorbirea zilnidl, Murat-Khan s'a transformat în MurataR• 

Şi astăzi,· când bătrânii scriu numele satului, ei scriu Mura�
Khan, întocmai ca la Topraisar, .(Toprac sard, pâmânt-galben), 
şi la Techir-ghiol, (Teck-piir-ghiol). 

ln priv�nţa' numirii satului. Techir-ghiol, cir1:ulli o legendă 
şi anume : Oastea turcă era gata de luptli, luând pozitie in - faţa 
Bizanti,1ilor (?!) Cadiul făcu ·o ruga,· ,erând ajutor de la O-zeu 
(Allah). Apoi toţi soldaţii, în strigăte de Teck�piir, s'au · repezit 
la luptă. Teck-piir,=D-zeu să ne ajute, in limba arabă. _Satul 
şi locul, în urma acestui fapt, luară numele de Ţeck-piir-ghiol •. 
Tecklr-le însă însemnează şi ceva ce se învârteşte _ca· o roatl. 1 

' S Dec. 1911 

ION .CATZINGRI 

învăţător tn Muratan C-ţa 

LEGENDA Sf\TULUI Tf\Tf\R f\TMl\�Ef\ 
I_; i 

' • , . f; 

Acum 64 de ani,- în mijlocul Deli-Orman'ului' se' ascundea 
o poianli frumoasă prin singurlitatea şi sălbătăda ei. Ea părea o I 

podoabl a naturii, tăinuită în mijlocul unui pustiu de ·c'odru;
clici la marginile el se înălţau cop„ci bAtrâni, · peste,:ale c�ror
vârfuri trecuserli câte va secole. • . • • , 1 

Pânli Ja ea încă nu rAzbătuse piciorul omului; căcF' codrul 
se întindea ca o mare, în care răsunau numai cântece·Ie · pă-
sărilor. · 

Aci glisiau animalele pădurii iarbă multă ,: şi tot: odată- pu
teau sli-şl potolească setea în pârâiaşul cu apă limpede şi recet: · 
care străbătea poiaoa în lungul ei. Era o raritate sli . găseşti în 
mijlocul Deli-ormanului un pârâiaş cu. apă şi încă aşa de bună. 
Cu toate că poiana era bi�e tăinuită �e pli�uri, _a fost <tescope-
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rită de locuttorii din înprejurimi; pentrucă ei vara, din cauza 
lipsei de api, plecau şi rătăciau prin toate văkelile, ca să poată 
glsi un lăcuşor, din care să-şi potolească setea lor şi a bietelor 
animalţ, care erau ameninf�te să moară de sete. 

Olsind aceasti poiană cu izvorul de apă, oamenii săpară 

şi un puf aci, spre mai mare sigurantă. 
Nu trecu mult de câr,d se descoperi acest părău şi fu cu

noscut de. toţi locuitorii Deli-ormanului, cari îi deteră numele de 
11Atmagea". Numele de Atmagea şi l-a luat de la un vultur, ce-şi 
flcuse cuibul său în vârful unui copac din marginea poenii. · 

Locuitorii din apropiere veniau în fiecare an de luau puii 
vulturului, ca să-i învete la vânatul iepurilor. 

Tocmai în acest timp sosiri din Crimeea câteva familii de 
Titari, ca să se stabilească prin aceste locuri. După ce se înfă
ţişară Paşii din Silistra, anume lbram Paşa, �a să ceară un loc 
pentru întemeierea unui sat, ei fură împlrtiti deocamdată în mai 
rnulte sate din prejurul punctului numit Atmagea. Apoi ei tre
buiau să-şi caute un loc, unde le va plăcea, ca să înfiinţeze sa
tul lor titiresc. După multe cercetări făcute de aceşti Tătari, ei 
aleserl ca loc pentru înfiintarea satului lor poiana din mijlocul 
pidurii. - lbram Paşa veni însuşi la fata locului, de care se 
minună mult. Apoi strânse toti locuitorii din satele din apro
piere, cari tiiară copacii cei groşi şi făcură mai multe bordee 
pentru noii· veniţi. Tot Ibram Paşa le-a dăr.uit şi 25 vaci, câte 
una de fiecare familie, dci nu erau decât 25 familii. 

Apoi )i s'a dat plmânt în pădure, sl tae copacii, să scoată 
buturugile şi să are. 

Mai târziu Tătarii stârpiră pădurea din prejurul sa,ului lor 
şi îşi făcur, propriefăti întinse. 

ln cele din urmă schimbară bordeele cu case mari, solide 
şi spatioase • 

. Acum, după 64: de ani dela înfiinţarea acestui sat, în lo
cul pustiului de odinioară se întinde un sat frumos, cu casele 
strAnse una lângă alta, cum rar se găseşte în tinutul .Deli-Orma
nului. 

Oamenii sunt harnici, binevoitori şi primitori pentru orice 
călitor, ocupându-se mai . mult cu cultura tutunului, ocupaţie 
pe care o moştenesc dela înaintaşii lor. 
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Satului i s'a dat numele de Tatar-Atmagea adici, în ro
mâneşte "Vulturul-Tătăresc", după· numele poenii din mijlocul· 
pidurii de odinioari. Astfel s'a înfiinţat satul T•tar Atmagea 
din judeţul Durostor. 

STAN ALEXE 

•
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DE"SFARŢIRE" 

Ne'nvălue o zi de toamnă posomor.âtă şi bolnavă, 
Vă1duhul a'mpietrit ca noaptea şi-i plin de nori de plumb, 

(iar ceaţa 
Care se mişcă valuri, v.aluri. întunecă întreaga slavă. 
CfJe peste tot răsare vagă de tremurări cuprinsă viaţa. 

Peronul e pustiu. Pe şine vagoane grele dormitează. 
ln fruntea lor maşina geme cu 1sreutate când şi când. 
lncolo mai nimic: hamalii bagaJele numerotează 
. Şi câle-:un călător în grabă. încolăcit de frig trecând. 

Alături stăm de multă vreme, alături stăm, dar nu ne vine 
Pe bu:1e vr'un cuvânt, iar ochii cu greutate cad în jos: 
Gândeşti la ce-ţi rămâne-acasă, iar eu la căile streine 
Pe cari porneşti ... şi'n gene pldnsul se furişea1,ă 'ncet ... 

sfios ... 

Un huruit grozav ... E trenul ce-a tresărit din amorţire. 
Un ultim rămas bun şi'n urmă un fdlfâit de pălărie
ln ceaţa 'ntunecat'a toamnei ce umple nesfârşita fire 
Se pierde trenu 'ncet ... L'înghite îndepărtarea cenuşie ... 

/Y\IHAIL PRICOPIE 

•
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DE re fRONT 

IN CUI\RTIR 

Ostaşii fac popas. E ·o câmpie 
Şi-un sat. .. Şi�oricine are'n faţ'o poartă. 
Pe prispe zâmbet de copii îmbie. 
Pe toţi un gând duios napoi îi poartă. 

O lampă mică fâlfâe'n perete. 
Gălăgios pe vatră arde focul. 
Afară-i vânt grozav ... Suspine 'ncete 
Şi plâns înăbuşit e în tot locul. 

In asternut, căldu'ra îi înmoaie ... 
Cu ochii mari privesc în noapte 'ntr1una 
Iar ochii isvorăsc o . caldă ploaie 
Si'n piept adânc îi sbuciumă furtuna. 

r\lHAIL PRICOPlE! 
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RE'CTlflCARI SI I\DI\OSURI 

La articc;,lul: ,,BLJLGA RII" LUI BOSCOVICH *) 
de D-1 8. V ALSAN. 

Pag. 319 rând 6 şi 7 de jos. să se citească: .... cu privire 
la naţionalitatea locuitorilor. Făcând parte din convoiul unui 
ambasador englez, Boscovich trece repede etc. 

Pag. 820 nota 1): în loc de: publicate N. Docan,-citeşte: pu
blicate de D. N. Docan. 

Pag. 321 nota 1): în loc de p. 532-599, citeşte: p. 532-540.

Pag. 82_1, rând 15 de sus: s'a dublat în loc de: s'a de-
dublat. 

Pag. 321. rând 17 de sus: l·au redus, în loc de: l-au adus. 
Pag. 323, rând 19 de sus: etc.), în loc de: etc. 
Pag. 323. rând 18: OstrovulLibodoiu, în loc de: Ostrovul, 

Libodozu. 
Pag. 828, nota 2: Palatinul din Kulm, în loc de: Palaţinul de Kulm. 
Pag. 323, nota 3: A, P. ARBORE, în loc de: P. ARBORE

Pag. 324 rând li de jos: Eni-keui în loc de: Eni-keni, 
ADAOSURI 

La Băltăgeşti.-ln harta Lapia (Carte generale de 
la Turquie d'RuroTJe., .. Paris 1822) se înregistrează nu
mai satul Baltadjesti pe râul Baltadjesti; în locul sa
tqlui turcesc e semn de sat ·cu însemnarea: .Etlich Hau• 
ser", case risipite. 

La Daia. - Şi la Rizzi Zannonl (Carte de la partie 
septentrionale de l'Empire Otoman, Venisse 1774;-altă 
ediţie aproape identică în 1777) se află forma Dagakioi 

La Dăeni.-Lapie are Doian, iar Hatov (Generalnaja 
Karla Valahij, BulgarU i Rumilij, 1828) are Dojan. 

La Taschburnu.-Acest sat e înregistrat şi de Rizzi 
Zannoni subt forma Tashburune. 

Tschenikoi e înregistrat şi de Lapia sub forma Tcheni
keui. 

Satu Nou se afli la Lapia subt forma Satanou. 
D. A. P. Arbore (Analele Dobrogei III, 260) ii men·

ţioneazl pe o hartl din 1788 subt forma Nau 

ERATA . La pag. M6 vers 17 de sus : munca. nu musca.
• La pai, 428, rAnd 7 de sus: mini, nu Iliri. 
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CONCURS 

„Societatea culturald dobrogeană" qferă · patru premii de 
câte una sută lei, pentru fiece colectie de câte 20 poezii populare 
româneşti, (de preferinţă colinde şi cântece bătrâneşti), culese din 
vechile sate de Români �obrogeni. Aceste poezii vor trebui scrise 
clar tn graiul poporului, fără nici-un adaos şi fără nicio schimbare, 
indicându-se numele persoanei dela care au fost culese, vârsta el 
ti satul în care se afli. Ele vor fi trimise în plic d-lui C. Brdtescu, 
profesor la Şcoala Normali din Constanta, însotite de semnltura 
clarll şi de adresa culegătorului., 

De asemenea se acordă trei premii de câte una sută lei, 
celor ce ne vor trimite culegeri de basme din popor, respectând 
condltiile prescrise mal sus. 

Se mai acordă trei premii de câte una sută lei pentru fiece 
monografie a unui sat dobrogean, în genul celor publicate în 
acest votum, dându-se cât mal multe amănunte asupra originei 
şi vechimel satului, asupra întemeietorilor lui, când se cunosc, 
asupra numelui său, asupra populatiei actuale, cu numllrul ei pe 
familii şi suflete, asupra locurilor cu legende din împrejurimi, 
asupra raritătilor ce se aftă în el, etc. etc. 
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CONCURS 

. Reamintim , scriitorilor, 'noştri următorultJconcurs :
,,Asociaţiunea pentru literatura -romdnă şi cultura popo

rului .romdn" publică concurs · pentru cea mai bună lucrare 
scrisă, tn româneşte asupra temei istorice, cu subiectul: 

· 

Revoluţiunea din anul 1918 · şi unirea Ardealului cu Ro
mdnia. 

Canditiile de c0ncurs sunt următoarele : 
1. Lucrlrile se vor trimite în tiţnp de un . an ·dela data pu

blicării concursului. 
2. Manuscriptele, :fără subscriere, însotite·de un plic închis,

cuprinzând numele şi adresa autorului şi în afară prevbut cu
u n· motto sau pseudonim,-vor avea să fie înaintate secretarului
literar al „Asociaţiunii", Sibiu, Str. Şaguna 6.

• a. ·Lucririle intrate la concurs se vor da . spre censurare
Sectiu nii . Istorice a „Asociaţi unii", exclusi fiind orice apelaţie 
contra hotărârilor acesteia. 

• ,. Luc�ării celei mai bune, vrednice de premiat, i se va
acorda premiul de Lei 2000 -, pus la dispoziţia „Asociaţiunii', 
pentru acest scop, de cătră ·d-l R.. W. Seton Watson (Scotus 

. Viator), marele prieten al· Românil�r. 

-Sibiu, în· 22 IV. 1921.

A. Bdrseanu, prezi<!,ent.

Romul Simu, secretar, 
No. 285 - 1921. 

/. 
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Aducem viile noastre mulţitmiri . următoarelor 
instituţiuni şi persoane, care au binevoit a sprijini 
băneşte tipărirea revistei «Analele Dobrogei»: 

Casa culturii poporului 
Aurel Teodorescu 
I. Zaharescu

6000 Lei 
60 )) 

20 )) 

Comitetul. 

g,u6!icafiuni pPimife 

I. Lupu şi D. Puşchila: Introducere în fi_losofie, trad.
din Fr. Paulsen. Bucuresti. Ed. Lucea-
fărul, lei 18.-

l'. JJogrea: Pagini istorico-filologice. Cl j 1922.

1. N. Roman: Casa de înprumut pe gaj din Con
stanţa şi rolul ei în refacerea agricul
turii dobrogene. 1922. Tip. ,,Victoria" 
Constanţa. 

J 
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/r)an N. Ron1n11: Drepturile, sac1·ificiile şi mun('a, nqastră în Do-
, brogea faţă de 1)1·etenţ1ile l1ulgar1lor asu pra ei. 

r·. /,ai11icea11u: Farul. 
A. Ml;t1dru ; Lacrima. ' 

,tle.(. P. A1·[7ore: Câte-va însemnl\1·i asupra Cercl1ezilor, _ d r1ci
Jor şi Arabilor· din Dobrogea. ' 

A,1 Pricopie: Pegasl1s înl1ămat (Fr Schillor). 
[J . .. \toicescu : Inse1nnări : I. Piatra din Pruut ; II ln Bălţi-Ba

sarabia. 
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Roz111ari11 : L�să lumea_; In durere ; Pe gândo1·i; P1·ietenoase 
râ:oilunele. -�.

C. Brătescu: Lacul Taşaul (note dintr'o călătorie)
St1li;ovia: Baia Nimfelor (Yose Maria de· Hpredia).
JJ. Papa/zagi: .A'.-şi face mendrele
Ci. Cieor,gescu 1 heologtL: Pe apele visă�ei. 
,)al,ovia : Nelinişte. 
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(). Mirot1escu : Povestea unei grădini. ,_ . , .
J>. Nicoresctl: O aşezare antică la Cicârâcci. 
(,', Rt·ntesclt : Rece11.zii : ·N. Iorga: ·cele qjntai11 cristalizări de 

• 

' 

Stat ale Românilor; N. Bănescu : Cele maj vechi 
ştiri bizantine asupra Românilor dela Ounărea de jos. 
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· CUVANT INÂINTE

C<itre toamna anului 1918, când viguroasa afen
sil'C'i a 11iarilor noşt1•i q,liaţi pe frontul apusean fă· 
CU,se viet oria noastră neîndoelnică, lăsând ori-'cui pu,
tinţa de a întrevedea apropiatul sfârşiţ al suferin� 
ţel or şi nedreptăţilor aduse cu el de groaznicul' ma
cel mondial, d. Ion I. C. Brătianu, şeful partidului 
naţional-liberal, care a prezidat evenimentele istorice 
ale acelor vremuri, - entusiasta noastră intrare ·în 
acţiune pentru înfăptuirea unităţei naţionale,· ·înălţă
toarele succese de la. început, dureroasele înfrângeri 
de mai târz,iu şi acele strălucite victorii de la Oituz, 
JJ1ărăşti şi Mărăşeşti, dovezi în veci nepet·itoare ale 
vechilor noa,stre virtuti ostăşeşti, - a bine voit să 
niă însărcineze cu redactarea. unui memoriu asupra 
drepturilor noastre la stăpânirea Dobrogei, pe atât 
de rn·ult dorită şi solic-itată de Bulgari, pe cât de săl
batec pustiită tot de ei pe timpul nefastei lor ocu,-
paţiuni. 

Am primit cu plăcere însărcinarea şi am alcă
twit memoriul · ce 'Urmează şi pe care l-am întitulat: 
«Drepturile, sacrificiile şi munca noa.stră în Dobrogea 
faţă de pretenţiunile Bulgarilor asupra ei., 

De oare-ce la . epoca aceia pcttrioţi,i bulgari L. 
Miletici, A. lşirkoff, D. Rizoff, G. Danailoff, 1. Ar
naU,doff, St. Romanski ş. a .. întreprinseseră o. foarte 
acti-vă campanie în mai multe capitale europene, N,n
zând să dovedească ca Dobrogea e ţară .bulgărească, 
am răspuns .pe scurt mistificărilor lor interesate,· 
t·estabilind adevărul istoric. 
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Am consultat, în acest scop, fără a dta ia 
fiecare pas, pentru a nu îngreuia lectu,ra, - scrie-

\ rile autorilor streini Ş'i români, cari s' au oc1.tpat de
această interesantă provincie, printe cari: Camille 
Allard, Lefean, Martens, Irecek, Ionescu de la Brad, 
/. Nacian, D. Onciu,l, M Ionescn Dobrogeanu,, ·Se.
Vârnav, Luca Ionescu. G. Cristodorescu, C. Brătescn, 
G. Vâlsan, A. P Arbore, G 111urgoci şi acel nesecat
izvor de. informaţie şi judecată care e savantitl profe
sor N. Iorga, şi am pus în evidenţă dreptnrilc isfo·
rice, etnografice, geografice Ş'i economice ce avem
asu.pra Uobrogei, arătând tot odată, c11. drifele pe care
în parte le aveam strânse şi în parte te-am cu.les cu,
acel prilej din „Anu,aru,l statisUc al României," pe
1912, care mi /ost sacrificiile şi munca noastră în
această provincie în ce·i 40 de an'i de domina/iwne
românească, dela 1878 încoace, mwncă şi sacri{'icii
care aU, făcu,t chiar pe Makensen să-ş-i expr'ilne în:
repetate rânduri admiraţia l1.ti pentru, însu.şirile ci-
vi li:otoare ale rasei noastre. . 

. Memoriul a fost apoi imprimat în grabă, nu.mai
în câteva exemplare, spre a ţinea Toc de mamtscr-is, 
din ordinitl d-lui General Coandă, - pe af.u,nci prim
ministru şi ministru de externe, - la ti,pogra/ia
serviciu,l/(,i geografic al armatei,. ce funcţiona in 'l.'B·

chin/ palat administrativ dîn Iaşi, şi a fost d-isfri
buit bdrbaţ-ilor politici cari ne-g,u repre:::.enla.t la Con
ferinţa păcei dela Paris; aşa în câ' se poale spnne 
c<i pentru marele public el apare acum, 'În „Analele 
Dobrogei'\ pentru prima oară, ca lncrare inedită.

Negreşit, această modestă schi/are nu, m•p prelen.· 
ţiunea de a se înfăţişa· ca un sludiit complect al 
chestiunilor pe care le atinge; rămâne totuşi o ad,u
nare migăloasă de date exacte privitoare la adevăra

tele stări de lucru-ri _din acest ţinut, dale ce au pu
t1,,1,I fi opuse argumentelor irnprovi:ate şi răspând,ife 
cu rea credinţă de duşmanii noştri şi pot fi încă 
cercelate cu folos de toţi acei cari îşi dau, seama de 
rolu,l însemnai pe care Dobrogea îl va ave°" în v'i·i
toarea desvollare a României. 
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I. 

PROFF\GANDF\ FE"NTRll „1,lJLGF\Rlf\ "Mf\Rc" 

51 „DOBROGE"f\ BlJLGf\REA5CA" 

Bulgarii R�zboiul din 1877-78 a avut, între altele, ca 
şi „Bulgaria urmare independenţa Bulgariei, după o robie de 

mare'· cir.ci ori seculară. Cu toate aceste, Bulgarii au 
rămas nemulţumiti c-1 soarta ce li s'a făcut prin Tratatul dela 
Berlin. Deşi alţii îşi vărsase sângele pentru independenta lor, ei 
ar fi dorit, totuşi, o patrie mult mai mare decât aceea· ce li s'a 
fixat şi delimitat a tur ci. Minimul aşteptărilor lor era o Bulgar ie 
în limitele prevăzute prin protocolul No. 1 al Conf.irinţei amba
sadorilor din 23 Decembrie 1 e,s, - tără ca România să fi fost 
măcar consultată,-în care se coprindea întreg sangiacul Tulcei1 

adică toata Dobrogea până la gurile Dunărei. Ambiţiunile lor de 
atunci au mai cresc·ut. Acum „BulgJria mare", la care ei se 
cred îndreptăţiţi, ar urma să cuprindă (pe lângă Bulgdda bal
canică): toată Rumelia, toată Macedonia, toată Dobrogea, vdlea 
Timocului (cu districtele sârbeşti Craina, Cerna-Reca, Kniajevatz 
�i Pirat), valea Moravei superioare şi a Vardarului mijlociu (cu 
o fâşie d_e pământ în direcţia Albaniei meridioriale până la Adri
atica) apoi întreaga peninsulă Calicidică cu regiunile greceşti din
tre Cavalla şi Salonic, Adrianopolul şi - dacă s'a: putea - şi
Constantinopolul, cel atât de râvnit de Ţarii Imperiului bulgar !
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Propaganda De 30 de ani,· în- Bulg�ria se ·face o propa
bulgărească gandă asiduă, prin şcoli şi cazărmi, prin presă 
organizată şi cărţi .didactice, prin întruniri publice şi asocl-

atiuni „patriotice", în scopul de a se pregăti generaţiunile tinere 
la lupte şi la jertfe pentru această „Bulgarie mare". In ultimii 
ani, şi mai cu seamă dela isbucnirea războiului mondial, această 
propagandă a devenit febrilă. Scopul ei fiind acela de a. capacita 
opinia publică europeană asupra drepturilor lor istorice, etno
grafice şi politice, toţi oamenii de Stat, profesorii universitari, 
diplomaţii de carieră, publiciştii, etc. s'au transformat în propo
văduitori ai „Bulgariei mari" şi opera lor se urmează, în toate 
limbile europene, cu o îndărătnicie caracteristică rasei şi cu un 
lux, vădit susţinut de anumite capitole ale Bugetului Statului bulgar. 

Propaganda Dintre toate terenurile ce revendică „patrioţii" 
cu privire Ia - bulgari, pentru Dobrogea propaganda lor .e mai 

Dobrogea· stăruitoare. Dobrog�a e înfăţişată de ei nu nu-
mai ca „ţar·J bulgărească", ci chiar ca „leagănul naţiunei bul
gare", de oarece în Dobrogea ar fi înfiinţat Asparuch "primul · 
regat bulgar", la 678 d. Chr. ; în Dobrogea, afirmă ei, rasa bul
gară s'a menţinut, fără întrerupere, din secolul VII până astăzi, 
- cu toată dominaţiunea bizantină şi otomană, - desvoltând
chiar o 11 înaltă cultură" şi o „ strălucită civilizaţie", aşa incât
poporul „autohton" în LJobrogea .ar fi Bulgarii; mai mult, ace
eaşi imp6rtanţă şi acelaşi rol au continuat să ·aibă Bulgarii în
Dobrogea şi după anexarea ei la România. Cât despre regimul
introdus ·de Români în Dobrogea, după anexarea din 1878, el
ar fi; nici mai mult nici mai puţin, un regim de barbarie ... E bine
înţeles că toate-aceste argumente, asupra cărora vom reveni mai
departe în cursul acestei scrieri, se adaugă pe lângă ·acel al „glo
riei nepieritoare cucerite de armatele Ţarului Ferdinand la Tur
tucaia şi în câmpiile dobrogene" ...

Tenacitatea cu care această propagandă se face ar putea. 
să inducă în eroare pe cei ce nu cunosc în deajuns tre�utul Do
brogei, rE·laţiunile ei cu Bulgarii_ şi starea adevărată de lucru- i 
actuală din provincia noastră. de peste Dună1 e. De aceia o scurtă 
examinare a chestiunei şi. restabilire a adevărului se imrun. 
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II. 

DRE'FTURI ISTORICE' 

„Drepturi vechi istorice", asupra Dobrogei
,"

Bulgarii nu au 
şi Dobrogea n'a fost nici odată şi în nici. un chip „leagănul na
ţiunei bulgare". 

Invazia lui E adevărat ca la 678, hoardele lui Mparuch 
A.sparuclt. au trecut din Rusia meridionafă în Dobroge;1.

Aci, însă, ele nu s'au oprit. Dobrogea era un ţinut pustiit de 
alte hoarde barbare, acele �le Slavilor şi Avarilor, care tre
cuseră pe acelaş drum la începutul secolului VII. Ea nu oferea, 
deci, Bul�arilor prădalnici nici 6 atracţiune. De altmintrelea, di rec-· 
ţia migraţiunei lor şi toate sforţările lor de mai târziu arată că 
ţinta năvălirei lor, ca şi a tuturor barbarilor în genere, era fas-
cinatoarea cetate a Bizantului. 

Intr'adevăr, după ce au străbătut Dobrogea, hoardele lui 
Asparuch s'au îndreptat spre Sud, în direcjia Varnei; pe urmă 
mai departe până la Preslav ; şi, în sfârşit, şi mai spre Sud, în 
părţile Ohridei, unde au supus ·populaţia protoslavică, deja tre
cută la creştinism, împrumutându-i limba. Ele dau· lupte contra 
Bizantinilor, fără însă a reuşi · să pue mâna pe capitala Imperi;' 
ului de Răsărit. 

Crmn, Boris La un moment dat, dinastia lui Asparuch se · 
şi Sitnt>on stinse şi Crum, cel mai energic reprezentant al 

tradiţiunei, luă conducerea, într'o societate· influenţatl de creşti
nism. El luptă cu aceiaşi îndârjire, contra Bizantinilor, omorâ 
chiar pe Impăratul lor (813); luptă deasemenea urmaşii Jui,-şi_ 
mai cu seamă Simeon, - până sub zidurile Constantinopolului, 
pe care totuşi nu l-au putut cuceri, deşi un Ţar de mai 'oainte, 
Boris, trecuse la creştinism, din motive politice, pentru a avea 
un titlu mai mult la coroana Imperiului. · 

f'ăderea pri- In aceste lupte Bulgarii îşi sleesc puterile. ·ceva 
mului Impe- mai târziu Ioan Tzimisces ii înfrânge, cuprinderiu b11lgar Durostorul (Silistra), ____: singurul centru dobro•

gem stăpânit, într'adevăr, de Bulgari. - strămută sc�unul epis
copal bulgăresc de acolo la Serdica (Sofiaj şi schimbă chiar nu-

I 
I 

www.minac.ro



mele cetăţei în Teodornpolis (971); iar la 1018 Vasile Il Bul
garoctonul incorporează Bulgaria Imperiului său. 

ln cursul celor doi şecoli c� urmează, Pecenegii şi Cumanii se 
infiltrează şi se răspândesc nu numai în Nordul Dunărei, ci şi în 
întreaga penin sulă balc.anică ; Românii încep a figura în istorie 
sub numele de „Valahi"; iar Bulgarii rămân sub stăpânirea apă
sătoare a Bizantinilor, fără cea mai mică veleitate de viaţă naţi
onală. Sub această st�pânire ei ar fi rămas inc� mult, dacă Ro
mânii nu i-ar fi liberat şi atunci. 

Imperiul lnir'adevăr, la 1186 revolta fraţilor Petru şi 
A.saneştilor Asan, - Români din muntele Hemului, - scapă 

pe Buigati de robie. Răsvrătitii întemeiază chiar un Imperiu-, 
de astădată româno-bulgar; - şi acest Imperiu, din�are fac 
parte şi Românii cu cele două Vlahii ale lor, - ba chiar stă în 
strânsă legătură rn originele Ţărei Româneşti, - se menţine, 
cu o netăgăduită strălucire, până la năvălirea Tatarilor ( 1241) şi 

dăderea apoi continui\ într'o vădită decadenţă, - şi fără 
sub Turci participarea -Românilor, - până la 1393, d.nd 

cade definittv sub Turci. 
I,idependenţa Sub aceşti noi stăpâni, Bulgarii râmân patru 

din 1878. secole şi jumătatr, până la 1878, când se văd 
desrobiţi de Ruşi şi de Români, dându-li-se independenţa de care 
se bu.:ură şi graţie căreia au putut, în toată libertate1, să con-· 
ceapă şi să o• ganizeze acea politică irredentă, de un şovinism 
feroce, ameninţătoare pent, u toţi vecinii şi primejdioasă, în g,·a
dul cel mai înalt, pentru liniştita convieţuire a popo uelor d n 
această parte a Europei. 

* 

* "' 

Situaţia Do- 111· prima perioadă, acea a necontenitelor fră-

brogei în mântări din Miază-zi. în care Bulgarii, pu\irii la 
ac�st timp număr, dar· sporiţi cu Slavii mai numeroşi, îş, 

istoveau puterile în lu13te neput incioase în contra Imperi1,1lui bi
zatin, (sub a căruia robie în cele din urmă cad), Dobrogea ră
mâne izolată şi ferită de orice atingere cu Bulgarii, prjn chiar 
poziţiunea sa geografică, ca un dinte care înaintează adârc spre 
No.rd, între Marea Nea'gră şi cursul inferior· al Dunărei. 
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Cetăţile dobrogene, mai toate şchele de-alun
Cetăţile 

gui ţărmului Mărei, continuau să recunoască do
minatiunea Imperiului bizantin. Nimic nu le-a făcut să se abată 
de la o stare veche de lucruri, ce devenise pentru ele tradiţie. 
Majoritatea populaliunei acestor ş.:hele era de origină greacă, 
la care s'au adăogat Veneţienii şi Genovezii. Ea suferise influ
enţa romană, vie încă in amintirile şi monumentele epocei, şi 
nici o· legătură cu Bulgarii inculţi şi grosieri n'a avut. Afară de 
aceasta, Imperiul bizantin îşi exercita asupra ei dominaţiunea, 
în chipul ·cel mai efectiv, pe apă, cu o flotă ce număra încă o 
sută de vase şi nu avea nici un rival în Mat·ea Neagră. 

Po�ulc1ţiunea srtelor, care ravitalia cetăţile şî 
Satele 

producea valorile de export pentru contoarele 
de comerţ greceşti, ,·eneţiene şi genoveze din şchele, era. de 
altă origină şi des:gur cea m�I interesantă din punctul · de ve
d'ere ce ne preocupă, 

Vechimea Punând origina drepturilor lor în însăşi nă-
bulgarilor şi văllrea hoardelor lui Asparuch, Bulgarii voesc, 

vechimea desigur, să scoată în evidenţă vechimea acestor 
noastră 

drepturi. Ei u·tă, însă, că is_toria D<,brogei nu · 
începe cu Asparuch; că, cu şapte secole înaintea invazlunei lui 
asupra Dobrogei, ca şi as11pra întregului Tinut din stânga Du
nărei, domnea Burebista, .,cel dintâi şi cel mai mare rege al 
Dacilor" -, c >m Î' arată o ·inscrirţie găsită la Balcik (0iony
sopolis) şi păstrată chiar în muzeul de la Sofia, - ,,care avea 
sliipdnire peste întreg Ţinutul de dincolo de /1uviu (Dunăre) 
şi peste cel de dincoace"; că, cevd mai târiiu, pe timpul lui Oc
tavian August, Romanii exercit!lu o adevăr&tă stăpânire asupra 
acestui Ţinut, unde poetul Ovidiu a fost relegat; că, după aproape 
un secol, Traian supune Dobrogea, odată cu întreg regatul lui 
Decebal, aducând în ea legi.uni şi colonizând-o; şi .că alunei 
rând 0obroge I e�te încă plină Je urmei-! cetăţilor şi monumen
telor romane şi câna, pe de altă parte, nici urmă de tr<'cerea 
Bulgarilor prin ea nu se vede, ne este iertat şi nouă a aminti 
drepturile noastre mai vechi şi a vo1bi de strămoşii noştri, cu 
acelaş drept cu care Bulgarii vorbesc de Asparuch al lor şi, 
dcsigu,·, cu o mândde mai legitimă. 

Fapt este că hoardele bulgăreşti, la 678 d. Chr.,· au găsit 
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satele Dobrogei locuite de aceiaşi populaţie pe care, din vremuri 
depărtate, o găsim aci, pe care poetul Ovidiu o menţioneaz·ă 
în Tristele şi Ponticele sale, învătându-i în cele din urmă şi 
limba şi care, ca o stâncă adânc înf•ptă în pământ, întâmpină 
şi înfruntă toate valurile năvăliri'or barbare ce au urmat. 

Formarea Negreşit, această populaţiune ru1·ală a fost şi 
poporului ea influenţată de prefacerile vremurilor, de con-

Român tactul cu alte neamuri şi de înrăuririle culturale 
ce s'au exercitat asupra-i. Oa:-, - amestec de Geţi, Sacmati, 
Scifi, Daci, Romani, Alani, etc, trăind împreună, influenţându-se 
r�ciproc, încrucişându-se prin încuscriri, împrumutându-şi limbă,· 
oriceiuri, tradiţii şi credir.ţe religioase, în tendinţa de a se con
t9pi într'un popor, - ea a evoluat mai mult in direcţia cultu
ref romane, de ale cărei urme grandioase se lovea la tol pasul, 
de care sufleteşte se simţea mat atras3 şi de care un sentim-'nt 
de admiraţie şi de mândrie o lega, dând naştere, ca şi pe celall
ţărm al Dunărei,. poporului român. 

E cert că, în momentul năvălirei Bulgarilor în Dobrogea, 
ei au găsit acolo poporul român într'o fază înaintată a proce
sului din care s'a n�scut pe ambele malu; i ale fluviului, aşa în
cât drepturile Românilor fn Dobrogea suul cu cel puţin 700
de ani mai vechi de •cdl ale Bulgarilor şi existau la o epocă 
Ia care năvălirea lui Asparuch nu se putea măcar bănui. 

Seniori locali· Nici în cele !alte perioade, de mai târziu, nu se 
cunoaşte, istoriceşte, vre-o stăpânire a Bulgarilor 

asupra Dobrogei. Imperiul bizantin continuă să-şi exercite dami
naţiunea lui ac i, şi ceea ce se consta•ă este numai o viaţă des
centralizată, mai mult Fau mai puţin autonomă, sub �eniori ale 
căror nume - multe româneşti - ne-au rămas, precum: Budilă 
Hârsu, Sa cea, Tatu, Miltzes, Balb1, etc., seniori cari exe, citau 
oareC'are jurisdicţie în numele Imperiului bi1antin, unii poate 
chiar în dependenlă de Kh,rnul cuman de peste Dunăre, dar nici 
unul în numele Ţarului bulgar dela Târnava 

Dobrotici Chiar Dobrotici, dela ca·e Dobrcgea îşi trage 
numelr, era un astfel de senior, care nu stăpânea 

în nume propriu, ci ca „Despot", în virtutea legăturilor de afi
nitate cu familia imperială din Bizanţ; şi, după moartea lui (1385)'
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marele nostru voevod, Mircea-cel-Bătrân, fiul lui Radu Basarab 
şi al prinţesei bizantine Kallinikia, stăpâneşte Dobrogea cu 
acelaş titlu. 

* 

.. * 

llircea-eel Şi fiindcă amintim de Mircea, să relevăm, în 
Bătrân treacăt, un neadevăr, pe care „patrioţii" bulgari 

caută să-l strecoare şi să-I acreditez_e. 
Ei afirmă că dominatiunea lui Mircrn ar ff fost numai no-

. ' 

minală 1) şi că Dobrogea se stăpânea, în realitate, de Ivanco, 
fiul lui Dobrotici, dela care. Turcii ai" fi luat-o. Adevărul e ră 
Mircea avea asupra Dobrogei cea mai efectivă stăpânire, (ne a 
ramas chiar dovada scrisă: documentul din 1387 pentru Cozia, 
prin care el dă poruncă căpeteniilor Dârstorului să respecte şi. 
să păzească dreptul pescuitului în băltile dia împrejurime, con� 
I Oiin«l şi clela ferit mănăstirei). Această stăpânire s'a exercitat 
lcineiau Turcii între anH 1387 şi 1429, deci cu 6 ani înainte şi 
� llobl'ogca? cu 26 după desfiinţa·rea Bulgariei (1393), iar Do
brogea de Nord e luată şi mai târziu, (la 1439), tot dela Voe
vozii Români. Ivanco nu stăpânea decât o mică porţiune de 
teren în direcţia Varnei, supunându-se suzrranităţei turceşti inainte

de nP.norocita bătălie dela Câmpul Mierlelor (1389), care a sub
jugat Se1 bia, şi înainte ca Bulgnia să fi fost prefăcută. fn pa
şalâc turcesc şi ţarul ei Şişman detronat şi . aruncat în închi
soare (1393).

* 

* * 

Hnlgarii sub In tot cursul evului mediu Bulgarii au fost 
turci robiţi de Turci şi se găseau într'o · situatie, care 

a servit în · mare parte de pretext Rusiei în rîisboaele ei cu Turcia 
din sec. XVll l  şi XIX. 

1) Iată în între�ime titlul lui Mircea�cel-Bătrân:
«Eti cel întru: Christos Dumnezeu binecredinciosul. şi binecinstitorul,

ş� de Cbristos iiibitorul, şi singur stăpanitorul Ion Mircea,· ina1·e Voevod 
şi Domn. cu mila lui Dumnezeu şi mi darul lui Dwinnezeii stăpanind şi 
tl,mii_iind toată ţa.i·a Ungro- Vlahiei şi părţile de peste munţi, incă ş-i spre.
pt'flr(,il� tittăreşti,. şi Amlaşului şi Făgifraşului herţeg, şi banatuliii de la
Severin domn, şi de amândouă părţile de peste toată Dunărea până la 
:t:farea cea mare şi cetăţii Dârstorului stăpân#or,. 

In diplomele latineşti el se întitula: •Despot al ţării ltti Dobrotici 
şl Domn al Dristorului_

» (terrarum Dobrodicii Despotus et Tristri Dominus).
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Colonizarea 
Dobrogei cu 

l\lusulmani şi 
urmările ei 

454: 

Un fapt remarcabil al acestei epoce este colo-
11izarea Dobrogei cu Turci· şi Tătari, îndată 
după de-fiinţarea Bulgariei şi mai ales dupâ lupta 
dela Varna cu Vladis'av al Ungariei (1444), A

ceastă colonizare a izolat cu desăvârşire pe Bulgari de Dobrogea 
( cu care ei tot nu prea aveau legături), prin o pânză compactă 
ce începea de dincolo de Varna şi Rusciuk. Din contra, ele
mentul românesc, dislocat din centrul Dobrogei de noua popu
laţiune, - ce venea să se aşeze pe aceiaşi linie pe care altă 
dată Romanii îşi aşezaseră cetăţile şi pQnctele lor de rezistenţă,-

Stăruinţa 
Românilor în 

DobrogPa 

îl găsim împins dealungul Ounărei, pe al căruia 
mal drept s'a menţinut fără întrerupere. Vecină
tatea cu celalt element românesc, de pe malul 

stâng al fluviului, îi oferea refugiului neces ir în v,_·emud gre_ e,

Dovezi după cum doverlesc sattle "dublete" de pc am
bele lui. ţărmuri: Coslugea şi Satu-nou. în Do

brogea, Cos-lugeni şi Sat-Noeni în jud. Ialomiţa (să se obse_rve 
Satele 

«dublete)) 
fo�ma gen, tivală a acestor nume). Beilicul, Co
cargea, Mârleanul şi Ollina, pe ambele maluri. 

Şi, cu to tă sărăcia de izvoue, avem totuşi, din 1603, textul 
lui Al vise Rad1brati, care· r·e spune că "pe malul Dunărei nu 
se află alti locuitori de cât I sahl Dăeni, care se poite ase-

Texte vechi măna cu u-i adevărat. oraş, unde s'au adunat
multe mii de Valahi cu familiile lor; din 1612 

textul lui T'omas Atberti, c,irc vorb::şte de ,, "lraggia" (�trBja), 
,.villd grandissima abitata piu parte da Valahi", - şi alte câ
te-va texte ma·i re..:ente 

Sate 
româneşti 
clistruse 

Răsboaele ruso turce au distrus multe sate 
româneşti vechi. Astfel ră1,boiul diu 1828 a dis-
1ru, acea „v la grandissima" cu atât dt! frum0s 

şi sugest 1.v nume românesc, Straja, şi, cu ea, Ul'rnătoarele s�te: 
Stânci e, Crucea, Martina, Fântâna Nedelii, Ma•. g na, Roşeştii, 
Caladuca, Hăsăi1eştii, Zavalul şi al ele; dovada vechii existenţe 
a Pomâmlor în Dobrogea, însă, nu s'a putut dis ruge, - şi 
a ·rămas. 

·Toponimia Şi ce dovadă mai elocver·tă despFe legăturile 
Dobrogei vechi ale populaţiunei româneşti cu solul Do-

brogei şi despre lipsa oricărei ast-fel de legături :a populatiunei 
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bulgăreşti, de cât faptul că, din cele 3776 de vechi numir,i. topo
nimice ale provinciei, 1260 sunt româneşti şi numai 28 bulgă
reşti (şi încă şi acestea discutabile) I 

* 

* * 

Yechimea Care e vechimea actualei populaţiuni bulgăt•eşti 
actualei po- din Dobrogea ?-E o vechime ce nu atinge nici 
pulaţiuni un secol I 

bulgăreşti Intr'adevăr, în răsboaele dintre Ruşi şi Turci, 
şi mai ales în cele dela începutul secolului XIX, Ruşii, sub cu
vânt de a pune la adăpost populaţia creştină din Balcani, - în 
realitate pentru a-şi popula regiunile deşerte ale Imperiului şi mai 
cu seamă Basarabia pustiită, - ridicau în masă pe Bulgarii din 

Bulgarii Balcani şi ii treceau în Nordul Dunărei. 'Intre 
trecuţi în 1801 şi 1812 s'au ridicat astfel peste 70,000 de 

Rusiit suflete, şi un raport oficial rusesc, din 27 Sep-
tembrie 18 IO, constată că: ,,l'avantage le plus reel que la Russie 
ait retire jusqu'a preserit de la guerre actuelle c'est d'avoir 
envoye Ies habitants de la Bulgarie peupler Ia Bessarabie et 
meme le gouvernement d'Odesse" ; iar cea mai mare ridicare în 
masă de acest fel pare a fi fost cea condusă de Dibici Zabal
kanski, de peste 25 de mii de familii, care au străbătut Dobro
gea, fn tot lungul ei; .dela suii spre l'IOrd. 

Stabilirea 
Ru lgarilor în 

Dobrogea 
după 1828 

Unii din aceşti deportaţi au rămas în Dobro
gea, fără să mai fi trecut Dunărea; alţii s'au 
înapoiat în Dobrogea după războiul din 1828, 
mai că seamă că găseau aci până şi sate tur

ceşti părăsite, în care se puteau aşeza şi care, fireşte, continuau 
a purta vechile lor numiri. 

Dovezi. Agronomul şi statisticianul român Ion Ionescu 
dela Brad, care, la 1850, din însărcinarea mare

lui Vizir Reşid-Paşa, a intreprins o anchetă agricolă în Dobro
gea, (ale cărei rezultate le-a publicat apoi înti-'un volum intitulat 

I. Ionescu „Excurslon �gricole dans la plaine dela Dobrou-
dela Brad. dja") constatată, deci,· cu drept cuvânt, că „Ies

Bulgares sont venus dans la Dobroudja depuis une vingtaine 
d'annees, abandonnant des terres ingrates pour celles tiien plus 
fertiles qu'ils ont trouvees dans ce pays". 

www.minac.ro



456 

Şi pentru ca constatarea. statisticianului român, făcută la 
1850, în spirit pur ştienţifi<-, să nu fie pusă la îndoială, vom 
adăoga că profesorul universitar bulgar L. Miletici, în 1902, când 

L. Miletîei 
vorbea numai ca om de ştiinţă, nu ca «patriot)),· 
studiind la faţa locului populaţia bulgară din 

Dobrogea, sat cu sat, după tradiţii, port şi particularităţi lingu
istice,- ajunge la încheerea că „elementul, emigrărei căruia se 
datoreşte astăzi întreaga populaţiune din Dobrogea veche şi 

nouă românească, precum şi din ţinuturile ·vecine Varnei, pro
vine din Şumla, Provad;a, din Balcanii răsăriteni (între Cotei 
şi GuliţaJ, din Tracta, împrejurimile Slivnei, Yambol, Cavacli 
şi Adrianopol" şi că .să credem că în Dobrogea, exce�tând 
oraşele, exis_tă o populatie veche bulgară, ar fi să ne înşe
lăm singuri".· (

,,
Staroto bulgarsko naselenie vu seaverojztocina 

Băigaria", Sofia. 1912, p. 167-168). 

Imigrarea ln colţul cuprins intre lacul Razim, braţul Sf. 
după 1856. Gheorghe şi o linie dreaptă dela Tulcea la .Ba.i. 

badag (care prin pacea dela Adrianopol s'a hotărât să rămâe 
nelocuit) aşezarea Bulgarilor s'a făcut mai târziu, după războiul 
Crimeei din 1856, în acelaş timp cu aşrzarea tătarilor Nogai, 
veniţi de asemenea din. Rusia. 

Imigrarea Vom mai adăoga că muiţi Bulgari au venit în 
după Dobr0gea şi rnai de curând (mai ales după 1882), 

-anexare atât din Basarabia cât şi din Balcani, atraşi de 
înlesnirea cu· care puteau obţinea pământ mai bun de cultură şi 
calitatea _de cetăţeni români, prin încuscriri cu Bulgarii aşezaţi 
acolo de mai de mult. 

Când acesta e adevărul, unde mai sunt „ vechile drepturi 
istorice" bulgăreşti asupra Dobrogei şi ce inai rămâne din afir
maţlunea că Bulgarii alcătuesc populaţiunea "autochtonâ • din 

· provinci� noastră, transdunareană ? I
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III. 

DRErTURI ETNO.G�f\flCE. - POPlJLf\TllJNEt\ 

DOBROGEI-VECHI-. 

Numărul Dar s'ar putea crede că, dacă nu sunt vechi, 
RuJgarilor autoctoni, Bulgarii au fost când-va, sau sunt

din Dobrogea astăzi mai n·umeroşi de cât Românii.
Nici aceasta nu e exact; şi pentru a ne convinge, vom do-· 

vedi inferioritatea Bulgarilor în . Dobrogea înainte de anexare, 
în anul anexărei şi după anexare, servindu-ne de clate statistice 
de hărţi etnografice, etc. 

Inainte de Prima statistică ce există asuprn . Dobrogei· 
anexare înainte de anexarea ei la Romdnia, este sta-

tistica lui loR Ionescu din 1850, în studiul pe· care l-am menţio
nat în urmă. Ea constată în cele 215 sate recenzate, făcând 
parte din 7 "cazale", cuprinse mai târziu în Dobrogea veche, 
un număr de 11.858 de familii, din care 3656 roindneşti şi 1194
bulgăreşti. 

I. Ionescu Românii, la acea epocă, formau grupui etnic 
1850 cel mai numeros, reprezentând 30.3°

10 
din to-

talul populaţiei şi erau de trei ori mai numeroşi decât Bul
garii, cari veneau în rândul al patrulea (după Turci şi Tătari), 
reprezentâr.d 10°10 -

Şi să se noteze bine că Bulgarii. se scurgeau mereu, de 
20 de ani, din Bugeacul Basarabiei în Dobrogea, pe când Ro
mânii erau populaţiune stabilă, din vremuri ce nu se pot pre
ciza, rămasă la vetrele sale. 

Camille In timpul războiului Crimeei, francezul Ca-
Allard., 1856 miile Allard a locuit cât-va timp în Dobrogea, 

u�de a executat lucrări şi a avut ocazia să cunoască de aproape
diferitele naţionalităţi întâlnite aci : naţionalitatea română „pleine
de cette intelligence qui la caracterise a un şi haut degre• şi .
despre care adaugă: ii faut qu 'ii y ·ait en elle une force de res
sort bien remarquable · pour qu'elle ait pu resist.er a cette vie de
crainte et de misere qui lui est departie depuis si longtemps;';. 
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cea evreiască şi grecească: ,,lacomă de câştig", cea bulgărească: 
,.stupidă", ele. Din nenorocire el dă puţine date statistice; re
petă totuşi, în diferite rânduri şi în diferite I )curi, că: .Bulgarii 
formează o neînsemnată minoritate" în satele de pe malul Dunărei. 

Peters, Geologul Peters evalua, la 1865-1867, pentru 
1865-1867 toată Dobrogea, popu laţ unea bulgă1 ească la 

25.000 de suflete. 

Le Jean, La 1861, G. Le Jean publică un studiu şi o 
1861 hartă etnografică a Tur<!iei europene şi. protes-

tând contra hărţilor lui Schafarick •şi Ami Boue, accentuină că 
Ja race bulgare ne forme qu'une f'aible minorite dans la 
Dobroudja". 

Mircovici. Harta profesorului Mircovicl ·din 1867 şi harta 
Mackensie- en�leză Machensie lrby tot din 1�67 reprezintă 
lrby, 1867 elementul românesc în proporţii cu mult supe-

rioare celui bulgăresc. 

ln sfârşit harta germanului Kiepert din 1�76 
Kiepert, 1876 

(în ajunul războ ului ru'-o-româno-turc) înseamnă 
elementul bulgar în câteva mici insule şi 1 cardă elementului. ro
mân un spaţiu de patru ori mai mare. 

Din toate aceste hărţi şi cercetări, datorite atâtor învăţaţi 
şi sp cialişti de diferite neamuri, se poţ1te conrhide că elemen
tul românesc in Dobrogea, înainte de anexarea ei la Romdnia, 
era CLJ mult superior elementului bulgăresc. 

* 

* * 

In anul Care era populaţia româna ş1 care populaţia 
ane:xlt.rei bulgară la 1878. în chiar anul anexărei? 

La această întrebare răspunde statistica lui Bie'osercovici, 
Bieloserco- fostul consul rusesc la Tulcea, numit guvernator 
viei 1878 al Dobwgei pe timpul ocupaţiunei arm_atelor 

ruseşti. Această statistică arată 5542 familii româneşti, [aţă de 
4750 bulgăreşti din o populaţie totală de 1571!:l familii. De unde 
urmează că Românii reprezentau 35.3°10 din populaţie, iar Bul
garii 30%, Chiar în cazalele corespunzătoare actualului judeţ 
fulcea, unde se ştie că Bulgarii sunt mai compc1cţi de c:ît în 
orice parte a Dobrogei, tot Românii erau mai numeroşi, fig11-
rând cu 3973 familii (32.0°/ 0) faţă de 3691 familii bulgă
reşti (29.7°Jo). 
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- Statistica lui Bielosercovici prezintă,. însă, marele neaj·uns
că nu e complectă. In ea nu figurează cazalele Mangalia, · G.er
navoda şi ·Silistra, dintre care aceste două din ur.mă aproape
-exclusiv romd.neşti. - .

i:� 

,I'Hogguer Baronul W. d'Hogguer, ln 1879, publică o 
1879 broşură intitulată „Renseignements sur la Qo-

broudja", dând şi date după statistica necamplectă !8 lu.i Bie

losercov.ici, pe suflete (nu pe familii). Dacă îndreptăm oare�ari 
adiţiuni eronţ1te (coloana naţiunilor cu coloana confesiunilor), 
1·ezultă că Românii s'ar fi găsit, la 1878, in număr de 24.-167 
(30.81

0
) fată de 21.916 (27 .6°/ 0) Bulgari, din o populaţie totală 

de 79.357 suflete, - în cazalele recenzate. .· .. .i ·
, . 

R. Opreauu Tot la această. perioadă trebue să sqc�tim 
şi G. · Ghica statisticele prefecţilor Remus Oprean u şi G.·. M .

..-., 1�79 Ghica, care constată pentru. Constanta 14.884 
Ron1t2:ni fata de 8429 Bulgari şi pentru Tulcea 4082 familii 
romdneşti fată de 3347 bulgăreşti în 187i1. 

• 

Din toate aceste date rezultă până la l.videnţă că tot Ro-

111d11ii constituiau grupul etnic cel mt;ii important şi î11 mo-
111e ntul alipirei Dobrogei la Ro1ndnia. · · 

• 

• 

• • -
• 

• 

* * 
-

• 

După După anexare, populatiunea în genere, şi în 
anexare special cea românească, a crescut necont�nit, 

n1ulţumită unei _serii întregi de �mprejurijri, p,ecum: siguranta, 
. - . 

0rdinea şi legalitatea introdusă în Stat, .ştră�utarea Româ(lilor 
transilvineni, cu turmele lor, din Basarabia, împroprietăririle 
făcute pe baza legei din 3 April 1882, extensiunea dată agricol� 
turei, marile lucrări întreprinse de Stat în o·obrogea, etc. � · 

. 

Nu vom arăta aci, an cu an, cum se prezintă această creş
tere. Vom da numai rezultatele ultimului recensământ, dela 1 

. Ianuarie 1913, arătând în ce raport se găs·esc Bulgarii faţă de 
Români. · . ... • 

• 

Statistica Statistica din 1913 constată în Dobrog�a v.eche 
dela 1 Ianuar · o populaţiune de 380.430 de suflete (209 571 

1913 · 
· Jn jud. Constanţa ·şi 170.859 în jud. Tulcea). 

Această populaţiune, urbană şi ru1·ală, se descotţ1punţ, pe 
nationalităti, în chipul următor: · . · ţ,

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

- -- ·---· .

• 

• 

• 

• 

•
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i JUD. CONS'rANŢA JUDEÎUL TULCEA DO B RO G EA 
g NAŢIONALITATEA l======:=========11===========1 =· ==�=· ===I

·1

2 
3 

-
a 
6 

7
• 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 

· Urbanlt Rurala Totalll Urbani Rurală Total Urbanl Ruralii Total

Români • • • • 

Bulgari • • • • 
R11şi • • • • • 
Tltari • • • • 

• 

Turci • • • • • 

Greci • • • • • 
Germani 

• 

• • 
Evrei • 

• • • • • 
Ţigani . •. • • 

Armeni • • • • 

Italieni • • • • 

Austriaci • 

Unguri • 
• • • • 

Găgluţi • • • 
Albanezi • • •
Slrbi 

• 

• • • • • 
Poloni • • • • 
Alte naţionalităţi 
Necunoscuţi 

.
. 

• I • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• TOTAL

• 

• 

., • 

• 

•• 

I 

30929 
• • 

• 

• 

.. 

� 

• 

• 
• 

• • 

1738 
279 

20fi0 
4900 
4136 
465 

1531 
20t> 

·1886
456 
236 
588 

299 
87 
58 

205 
79 

50128 
• • 

• 

981!)7 129086 
22639

1 
24377 

2349 2070 
18159 1 20209\ 
10083 14933 
1095 5231 
5115. 5580 ' 

71 1602 
630 836 

5381
• 

• 2424 
• 138 594 

19 255 
227 1

815 
• 54 54 
153 • 452
126 213 

55, 113 
• 

38 243 • 
.. 

12'6 · 205 

159443 209571 
- • 

• 

• 

• 

• 

19171 
5854 

10550 
221 

2648 
4393 

• 

333 
2752 

• 

500 
673 
127 
345 
116 

6 

79 
94 

38 
•• 

216 

5 

68168 
20918 
22960 

920 
2511 
375 

. 1784 
219 

1927 
• 97
1207 

• 
• • 

• • 

570 
54 

886 
34 
44 
13 
50 

1 

48121122738 
# 

• 

• 

• 

• 

• 

87339 
26772 
35510 

1141 
5169 
4768 
2117 
2971 
2427 

770 
]33 
915 
170 

• 892
• 

113 
138 
51 

� 266 
6 

ţ • 

50100 166325 216425 
7592 43557 51149 

10829 25030 35859 
2271, 19079 21350 
7548: 12544 20092 

. 1470 9999 8529, 
798

1
6899 769Î • 

4283 1
29() 4513 

706. 2557, 3263 
I 

2559, 63J · 3194
583 - 1345 1928

581 589 ' 1170
704 281 985 -

6
1 940 946 

378 187 565 
-181 • 170 351 

• 

96 68 • 164 
421 88 509 

84 .. 127 2-11 
I 

• 

• • 

O' 
Io
I 

56.8
13.,
9.4, 
5.6 
5.!I
2

6 

2.o
l." 

_, 

0,9 
0.8
O.n 
0,3
0.s
0.s 
Q.l
0.1. 0.1
0.1 
0.1 

• 

• 

. 

100
1

I-• 

• 

§ 

•

• 
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Va să _zidi, 51.149 de Bulgar(fafă d·e '216.425_ R�indni, 
13;4:¼ fată de 56.8¼ ! Cifrele· sunt prea eiocvente prin ele în
seşi, ca să mai fie· nevoe de a insista, că şi acuin, după ane
xare, Bulgarii nu formează dec�t o neînsemnată minoritate :a 
populaţiunei dobrogene, că Românii sunt nu numai de patru 

. ori mai numeroşi decât Bulgarii, dar mai numeroşi şi ·d:etlt 
toţi ceilalţi conlocuitori ai lor, luali la , un loc [împreună 
cu Bulgarii] şi că pretenţiunea „patr,iofilor"- bulgari, la .stăpâ
nirea politică a provinciei noastre e departe de a se putea· în-. 
temeia pe argumentul superioritătei lor numerice. 

. . 
,;;_ 

... * * ; 'j . '·· ', 
' . , 

' :,,, 1'. . 'J 
Recunoaşteri E. drept că, dacă cei mai' mulţi "patrioţi� ·. insi-- .- , 

bulgăreşti nuează că Bulgarii ar fi format în trecut majori- . 
tatea populaţlunei . din Dobrogea şi. că şi astă-zi Dobrogea �-I·

.tară bulgărească", sunt şi unii, - printre cad · profe,sorul uni
versitar A. · Işlrkoff, pe când făcea ştiinfă, . nu �patrioti.sin", şi. ; 
defunctul D· r Rizoff, fostul . · ministru al· Bulgariei '1a. Berlin. şi,.:. r 
omul de încredere .al fostului,' tar Ferdinand;· - câri' r�cun,osc ; .: 
că majoritatea o au Romdizii.

D-r Işircoff Cel dint:li, făcând şi el studii speciale, în 1895,
la fata locului, asupra Bulgarilor din Dobrogea, 

publică în nBolgarski Pregled" (anul V. vo_l. 4) rezultatele, sub 
titlul „Romunska Dobroza" şi a1unge la concluzia (p. 80) că 
«si credem că sunt mai mul: de SO.OOO de Bulgari în Do-, 
brogea, cum o facem adesea, îriscmneazi să ne inşeUim 
într'un chip grosolan». Cel de-al doilea recunoa�te majoritatea 
românească; dar obiectează că e o majoritate „artificială", ve
nitll de curând din România-veche, după 1878, ( ceeace am vă
zut ca nu e exact, deoarece Românii tot în majoritate se găseau 
şi înainte de anexare). · - ' 

D-.r Ri.zoff• Mai mult, acesta e şi argumentul diplomatului• : 
bulgar în co0tra unui plebiscit în· Dobrogea. Ple

biscitul, in asemenea conditii, n'ar fi „just", zice el. Ca să fie 
just, ar trebui să se înlăture dela yot pe toti Rom�nii · stabiliţi 
în Dobrogea în ultimele patru decenii, ..:_ (nu însă şi pe. Bui� 
garii infiltraţi, cum vom vedea, în aceiaşi perioadă de timp, căci 
aceştia ar fi venit. . . in ţara lor 1)
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Ciudată mentafitafe şi ciudat· mod-·de a judeca ! . C,e s;ar 
putea, într•a·devăr, răspunde la un asemer ea argument, :!Ţlai, aJes· 
când se ştie că toată populaţia bulgărească din D9brogea, -
cum· am· arătat, - e venită, în parte, numai· cu puţin înainte 
de 1878 şi în "parte, - ·cum voin arăta � chiar: după ··aceasţă 
dată?! 

-Logică Vom mai observa, în treacăt, că Rizoff se de-
sfranie clară, pentru aceleaşi motive, şi contra plebisci-

tului în regiunile revendicate dela Greci şi dela Sârbi. Majori
tatea grecească din regiunea Cavalei ş'i Saloniculu�_date.ază, du'pă 
t 1, de abia dela 1912, (ct eace ar d_ovedi numai şubredele rădl\
cini ce a avut acolo . pretinsa majorita.te bulgărească de mii 
îna;nte); iar· in ce priveşte majoritatea 'sărbească·ctin valea T.imo
cului, 'Moravei şi Vardarului, ea a fost obţinută prin „sâ

„

rbirea 
Bulgarilor", - chiar primul ministru Paşici şi generalisim'i,l 
Mişici ar j'i Bulgari sdrbiza(i !!! - , (ceeace ar dovedi numai· 
slaba putere de rezistenţă a rasei bulgărt şti). 

· Cu toate acesfea, diplomatul bu1gar susţine cu tărie că
acele regiuni revin, 'de· drept ·şi fără' niciun plebiscit, Bulgariei, 
desigur pentru a fi desg,ecizate, ct·esârbîzate •şi rebulgarizate, ca 
unele ce se găsesc cuprinse in·- ,,granitele ra_sei „bulgare"ll!. .. 

IV. 

,,1Nf\l Tf\ CUL TUR/\" ,,.STRI\LU(ITf\ CIVILl��Tlt:� 
. ŞI PENE"TrRflTIUNE'f\ BULGf\RILOR 

· IN E>OBROGE-f\·

.Inalta cultură" şi "strălucita civilizaţie" · ce ar fi dezvoltat 
Bulgarii· in Dobrogea stă în strânsă legătură • cu: chiestia pbpu-
laţiunei. · · · · · · -= · ; :; • 

De fapt, o asemenea cultură şi civilizaţie n'au e:ii:istaf!·sin
gura cultură in care Bulgarii au excelat, într'ade, ă ·, e cultura 
zarzavaturilor, pe care totuşi în Dobrogea n'au prea manifes
tat-o; iar civilizaţia bula ară ce ar fi strălucit vreodiită în Do-
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brogea a fost numai aceea care fumegă încă din ruinele de pe

şesurile ei. 
Când vorbim de Bulgari, cuvintele de ,.,cultură" şi „civi

lizatie".._şi ·încă „lnallă cultură" şi „strălucitoare civilizaţie", -
apar ca o simplă ironie; iar când ne gândim că această "inal
iă cultură·' şi aceasţă „strălucită civilizatie" Je-au dezvoltat 
Bulgarii. din Dobrogea, atunci ironia ajunge sa fie de un ire
zistibil burlesc, de care s'ar cuveni să se impresione�e măcar 
• savanţii doctori" dela Sofia, dacă nu şi ·masiva inteligenţă a
,,patrioţilor" balcanici. 

· · 

De obiceiu, civilizaţia se desvolta în centruri populate, cu 
şcoli, ·cu teatre, cu muzee şi alte instituţii culturale, iar nu pe 
câmp, la vre-o tarla, la vre-o colibă izolată, od la vre-o câşlă. 

Bulgarii din Dobrogea au fost, tot timpul de când dăi

nuesc în ea, o populaţie rurală, de plugari şi crescători de vite,

primitivi în procedeurile lor, pe care le-au, îmbunătălit numai 
în urma exemplului dat de Români. 

�ici astăzi ei n,u au majoritate în nici un centru dobrogean.
La Babadag, unde Bulgarii se adună în ,,�ongres", Ro-· 

mânii sunt de două ori mai numeroşi de cât. ei; la Tulcea, 
care contează· ca citadelă Bulgărească, Bulgarii sunt mult mai 
puţin numeroşi decât Roniânji şi chiar de cât Ruşii; la Medgi-

. dia ei sunt de 16 ori, la Constanţa de 17 ori, la Ostrov de 20 
de ori, la Hârşova de 27 ori, la Sulina 'de. 33 de ori, la Cer
navoda de 44 de ori, la Cuzgun de 66 de- ori mai puţin nu
meroşi decât Homânii .. ; Şi aşa peste tot locul. 

Populaţia Ca să se vadă mai bine în· ce proporţie s� gă-
urbană bui- . :· . . .. V A • 

;• 

garli şi ro- sest Bulgaru faţc;1 de Romani la oraşe, vom spune 
n11tnă în Do- că popula\ia totală urbană a Bulgal'ilor în Oobro-

brogea ge·a este., după ultimul recensământ ( din' 1913), de
'1592 de su/1ete, faţă de 50.J00 de Romdni; iar -'În tabloul ce 
urmează dăm populaţia totală a fiecărui oraş în parte · şi apoi 
populaţia românească alăturea de cea bulgărească, arătând, în 
dreptul fiecăreia, pr9portia la sută (01°) ce reprezintă şi unii şi 
ceilalţi _în populaţia locală, ,şi atragem de9se�ita a.tenţiune asupra 
cifrelor: 
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:: .. ROMANI I: I BULGAR[ • Populatia ORAŞELE 
:i ' 

'1 Constanta 
2 Cernavoda 
3 Cuzgun 
4 Hârşova 

: 

5 :Mangalia 
·6 :Megidia

7 Ostrov 
Jud.· Constanţa 

' 

8 Tulcea 
9 Babaâag 

10 Chilia-veche 
11 Isaccea 
12 :Mahmudia 
13 Măcin· 
14 Sulina 

J.1tel · Tulcea 
---

-DOBROGEA 1 .. 

totali Numărul·lor
27201 15663 

5743 . 3844 
1604 1474 
3990 · 2845
1929 740 
6252 3329 
3409 3034 

50128, 80929 

,'21727 •-7344 
.4686 2271 
2954 847 
4112 2268 

2018 828 
0286 3828 

'7347 1785 

4:81'21 191711 

o/ I Număru! IO lor % 
-

58.0 9-10 3� 
67.0 . 129 2.s
82.

0 
26 1.6 

71.o 10� ' .2.6 
38., 173 8,9 
63., 206 a.; 
89.0 

. 159 2;1l 
• 

0

61.1 
-

1738 35-

33.7 4019 18,9 
· 48 .•. 1217 26.

0 

28,9 31 l,o 
52., 108 2.e
41.o 67 3,9 
72,5 ,357 6.7 
24,7 65 O.s

39,9 5854! 12.
9 

_ 982491 · _ 501 oo/" 51.ol 75921 7., 

, Când aceasta e pqpulaţia u-rbană tomână şi bulgară din 
Dobrogea .şi când în _aceste· proportii Bulgarii se · găsesc în di
ferite c:entruri ale. provim�iei, · întrebăm din· nou: unde au găsit 
ei condiţiunile prielnice pentru desvoltarea acelei „înalte culturi", 
şi nstrălucitei civilizaţii" cu care se laudă, dar pe care -n'o do
vedesc cu nimic ? !

,. 
* * 

·O altă chestiune d� care am mai mentionat, e aceea a pene-.
tratiunei lente şi co·ntinue · a ·elementului bulgăre,c în Dobro • 
gea, nu numai dela 1829 pânlt la 1878, ci şi dela anexare în- :
coace, şi mai ales dela 1882. 

-Arhivele autorită1ilor- atlministrative şi ale· instariţeior. ju
. decătoreşti din Dobrogea sunt pline de dovezi în. -această pri� 

vinţă. Bulgari din Basarabia în judeţul Tulcea şi Bulgari din 
Balcani în judetul Constanţa au imigrat necontenit, încuscrindu-se 
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cu cei veniţi de mai de muU şi stăpânind pământul ce I luau de 
zestre. Mii de cazuri s'au coAstatat în ambtle judeţe, mai cu 
seamă rn ocazia judecărei contestaţiunilor -la listele electorale 
(legea organicl a Dobrogei pretinzând vechilor locuitori dobro
geni dovada calităţei lor de cetăţeni ·otomani,: stabiliţi în -Dobro
gea la 11 April 1877; peritru'.a se bu.:ura de calitatea· de cetă
ţer.i români.) 

Dar chiar dacă aceste probe directe, la cunoştinţa tuturor,· 
ar .lipsi, dovada cea mai eloeventă rezultă din simpla apropiere 
a cifrelor de mai sus. 

Intr'adevăr, la 1850 în Dobrogea erau 5970 Bulgari (=1194 
familii X 5 membri). La 1880 numărul lor creşte la 24 915.-La 
1905 el se urcă la 41 J:178. Iar la 1913 atinge cifra de 51.149. 

Raportând la această ultimă cifră creşterea lor din i;,erioa
dele precedente, ar urma că Bulgarii au crescut în ultima· pe
rioadă (de 10 ani) cu 23¼, în a doua (de. 32 ani) 105¼ şi in 
a treia (de 62 de ani) cu 756¼ !I! 

Ori cât de mari calităţi prolifice am admite rasei bulgă • 
reşti, această fantastică înmultire nu s'ar putea explica numai 
prin excedentul naşterilor asupra deceselor şi trebue să admitem 
imigraţiunea Bulgarilor în Dobrogea, infiltra�iunea lpr lentă, pe• 
netratiunea lor continuă, care, de altfel, repetăm, e cunoscută şi 
s1abilită cu dovezile cele mai direcţe pentru fiecare localitate,
ceea ce arată bunele conditii de care s'au bucurat sub domina
ţiunea românească. 

Bulgarii vor fi având calităţile lor, poate chiar calităţile po
z tive. Ei vor fi fiind muncitori, prevăzători, sobri, strângători.
şi vor mai fi având şi alte însuşiri de acest fel. Dar poate toc
mai din cauza lor, aceea de rasă care să se înmultească extra
ordinar de mult n'o au, după cum, în generalitatea lor consi
deraţi, nu păcătuesc nici prin avânt, nici prin sentimentalism exa
gerat, nici în inteligenţă vie, spontanee, sclipitoare şi nici măcar 
prin acel sentiment de onoare care caracterizează pe ·omul eşit 
din barbarie. 

Dacă ar fi să admitem că Bulgarii cresc într'adevăr în aceste 
proporţii, atunci am aj�nge la încheerea că pop.ulaţiunea , de 5 
milioane a Regatului ·buigar ar. ajunge peste o sută de . ani la
70 de milioane-ceea ce e puţin probabil. 

De altmintrelea, faptul penetraţiunei bulgăreşti în Dobrogea 
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· se evidenţiază prin proporţia în care se vede că au crescut ce
lelalte naţionalităli (afară de Români, cari au venit, într'adevăr
şi din- România veche, adăogându-se celor locali).

Astfel, în· perioada de zece ani, dela 1903 la 1913, Armenii
cresc numai cu 243 · (dela 2951 la 3194'.), Evreii cu 189 (dela
4384 la 4573), Grecii cu 80 ( dela 9.919 h- 9999);. ba unele na
ţionalităţi s'au împutinat chiar, din cauza emigrărilor, precum
sunt; Germanii, .cari din 8210, câţi erau la 1903, au rămas 7697

' la 1913 şi 'J'ătarii, cari din 29.476, câţi erau la 1Ş80, au sc.zut 
Ja 25.368 în 1903 şi au rămas numai 21.350 în 1913. 

V 

LcGcf\ ORGf\Nl(A, f\· DOBROGEI 51 ·Ll:Gcf\ Pc�

TRll REG.Ulf\Rcf\ PROFRll:T fl Tcl RllRf\LE-

Dobrogea ·Ce a fost Dobrogea -înainte de anexa(ea .ei la
până la ane- R6mânia o -spun călătorii din to1te timpurile : o 

xare stepă aridă,• plină de . bălării, străbătută numai de . 
turme de vite şi de bande de 'tâlhari. Ce tste astăzi Dobrogea 

' vom vedea când vom vorbi despre opera noastră acolo. Ceeace 
re'evăm, deocamdată, este numai că pentru a. ajunge la .:ceastă 

· fupdamentală transformare,, a trebuit, pe lângă munca necu!'mată
a un_er populatiuni doritoare de propăşire, şi o actlune de gu
vernământ' înţeleaptă, o administraţie vigil-entă şi o justiţie la
inălţFmea chemărei sale.

Cuvântu.I._ La 14 Noembrie 1878, Domnitorul Român:ei 
Regelui . Carol I, luând în stăpânire Dobrogea,zicea, în ma
Carol -1 oifestul a'dresat locuitorilor dobrogeni, că ei VOI' 

atârna de aci înainte de un Stat "unde nu· voinţa arbitrară, ci 

n�mai legea dezbătută şi incuviinfată de naţiune, hotăreşte şi ocâr
mueşte"; că „cele mai scumpe şi mai sfirte bunuri ale omenirei 
s�nt puse sub scutul Constituţlunei"; şi că religia lor, familia 
lor, pragul casei lor vor fi apărate de legile noastre şi nimeni 
nu le va putea lovi, fără a-şi primi legiuita pedeapsă", inştiin-
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fându-i toto�ată că • în curând provincia va primi pe cale con
stitutională o organizare. definitivă, care va ţinea seamă. de tre
buinţtle .. şi .de moravul'ile locuiforilot· dobrogeni şi ·va . aşeza pe 
temelii statornice poziţiuneâ lor cetăţe_nească": 

Cuvântul dat de Domnitorul..Rornâniei a fost .ţinut. 

Lege� _ La 9 Martie 1880, s'a prom�lgat legfa. pentru 
organică. din organizarea Dobrogei. Prin ea se ·garantează locu-
. 1880 itoril_or dobrogeni rxerciţiul ·tuturor libertăţilor ce
tăţeneşti, se aşează viaţa comunală şi judeţiană 'pe baze îritelepte 1 

şi se tntrodute, pentru prima_ oară, . o justiţie corespunzătoare 
importantei sal_e misiuni. · · · , 

. Un�l� . Nu .vom ana tiza aci toate -dispoziţiile acestei . legi.
dispoziţium Vom spune numaL că, deşi religi,unea domnitoare

în Dobrogea e cea creştină-ortodoxă a Râsăritului, Statul a luat 
asupră-i plata personalului şi întreţin�rea principalelor moschee 
musulmane din Tulcea, .Constanta, , Babadag, Măcin, Megidia, 
Hârşova1 Isaccea, Sulina şi Mangalia (art. 17);• a înfiinţat la Ba
badag, un seminar musulman (stră_mu1at, apoi� .la Megidia), cu 
menirea de a forma pe capii moscheelor. şi de a· preda princi
pli 1e legislaţiunei religioase musulmane· (art. 21); a înfiinţat Tri
bunale mahomedane pentru pricinile dintre musulmani, în legă-. 
tură cu credinţele _ lor religioas.e, cum sunt chestiu11ile relative la 
puterea părintească, la căsătorfi şi· divorţuri_ şi la · succesi�nile 
ab intestat (art. 61); şi a asigurat libera funcţionare a comuni
tăţilor religioase pentru to3te celelalte conf�siuni, 'reGunosc-ându-li-se 
dreptul de a-şi deschide şcoli, fiecare în limba sa (art. 20): Şi 
dacă relevăm ace_ste dispozitii ale legei organ'ice a Dobrogei 
este nu mai pentru ;a se ved;a spiritul larg,. liberal şi demo.:ralic, 
în _care Românii au căutat să-şi· exercite stăpânirea asupra ur ei 
po'pulaţiuni pentru întdiaşi_ d_ată ch_emată. la viaţa cetăţenească.

Pe!s?nalu! In ce priveşte p�rsonalul administrativ,-e deajon�,
iulmimstrativ iarăşi, ·să spunem, că el s'a recrutat dintre oamenii
cei mai încercaţi şi. cu experienţă, ,'Ca Remus-Opreanu, înalt ma
gistrat,--:-personificarea cinstei şi blândeţei-şi O. M. Ghica, fost 
ministru, primii prefecţi ai celor două judeţe dobrogene. 

E, prin ·urmare, o calomnie urâcioasă afirmaţiunea Bulga
rilor că .administraţia românească ar fi fost tiranic� şi asupritoare. 
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E de asemenea o calomnie dt Bulgarii ·ar fi fost împiedicaţi· în 
libera lor dt'svoltare natională. Adevărul e numai că ei au abuzat 
totdeauna de libertăţile ce li s'au dat, având atitudinea cea mai 
provocăt,,are fată de autorităţile constituite, pentru a se putea înfă
ţoşa ln urmă ca victime ale „barbariei româneşti". Astfel în şcolile 
confesionale bulgăreşti din Tulcea, conduse de institutori aduşi 
dela Sofia, copiii· erau învăţaţi că Dobrogea e ţară bulgărească 
şi erau îndemnaţi depe catedră la ură contra Românilor; chiar 
pe hărţile de pe pereţi, Dobrogea era încorporată politiceşte la 
Bulgaria. Şi când autoritatea şcolară română a intervenit pentru 
ca asemenea falşificare să nu se·fdcă şi asemenea apeluri la u-ă 
între fii aceleiaşi ţări sl nu se repete, Bulgarii au protestat so
lemn, declarându-se «persecutaţi» de Români. 

* 
·* * 

Legea pro- O altă lege, importantă prin consecinţele ei, este 
prietliţei r11: legea din 3 Aprjl 1882 pentru regularea proprielă-rale din 1882 ţ . . b"l" 

. . D · . 
, e1 1mo 1 ,are rurale din obrogea. · .

Codul proprietăţei fonciare otoman din 1858 împarte tere
nurile Imperiului în cinci categorii, dintre care cea mai însem
nată este aceea a· terenurilor mirie.

D�t��tiunea Conditiunea juridică a acestor terenuri se carac-«m1r1e)> deve- . • • . • . · 
nitii proprie- ttzeaza prin aceţa ca nuda lor propr,etate-rak · 
tate absolută kaba�aparţine Statului,-Beit-ul-ma/,--şi numa·i 
dreptul de folosinţă particularilor. In schimbul acestui drept de 
folosinţă cultivatorii plătesc fiscului dijmă, ( de obiceiu a zecea 
parte din recoltă) Ei au obligaţiunea de a cultiva terenul, sub 
sancţiunea de a se vedea deposedaţi, dacă-l lasă trei ani n1 cul
tivat, fără scuză legală. ln sfârşit, pot transmite prin vânzare -
firagh - şi prin acte de ultimă dispoziţie - intical - dreptul 
lor de folosinţă, cu aceleaşi îAdatoriri. 

Legiuitorul român din 1882 a schimbat această condiţiune 
legală a proprietăţei, transformând terenurile mirie, - aproape 
singura categ<:>rie ce se găsea. în Dobrogea, - în proprietate
absolută. 

• ' I ' 

S'ag respectat, prin lege şi în fapt toate drepturile stabilite, 
cu titluri de posesiune - tapiz - şi s'.a permis celor cari şi-au 
pere:lut titlqrile. originale .să-şi. constitue altele, cµ martori, înaintea 
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Trlbu,1alelor; apoi s'au comasat vechile posesiuni şi s'au deli
mitat vetrele satelor şi oraşelor (în 1aport cu numărul focuito
rilor, tinându-se seamă şi de viitoarea lor extensiune), cum şi 
islazurile şi pădurile comunale, sau locurile destinate a fi plan
tate; şi, însfârşit, s'au individualizat loturile particular-ilor, în su
prafata din titlurile verificate şi .admise. 

:0:i�nţile. Prin chiar efectuarea acestei serii de operatiuni,
vî!�C:.«:: fur Statul şi-a deosebit domeniile sale de proprietatea 

elitre bulgari privată, şi apoi, pe baze şi în conditiunile legei, a 
scos în vânzare acele domenii în loturi de câte 10 şi 100 de ha. 
Loturile mici şi mari s'au vândut de preferinţă plugarilor dobro
geni, fără deosebire d_e naţionalitate, - Bulgarilor în special, până 
la saturaţie! - şi ·numai după-aceea plugarilor fără pământ din 
România-Veche. 

Aceşti din urmă cumpărători, - fie zis în treacăt, - con
stitue acea populaţie românească, adăugată la cea rntohtonă, 
contra căreia „patrioţii" bulgari se ridică, arătând că constitue 
majoritatea românească „artificială" pe care n'o admit la plebiscit. 

Cor;icepţia românească în privinţa condiţiunei juridic� a pro
proprietlltei e desigur superioară celei din legislatia otomană, 
fiind mai potrivită pentru a stimula energiile şi a· recompensa munca. 

Vechii detentor!, transformaţi în proprietari absoluţi prin 
răscumpărarea dijmei şi cumpărătorii de loturi dela Stat, s'au 
luat la o adevărată întrecere pentru desţelenirea pământului do. 
brogean, şi în curând şesurile aride, ori pline de bălării, ale pro
vinciei s'au transformat în ogoare întinse şi rodnice, asigurând 
viaţa şi chiar belşugul unui mare număr de familii. 

VI 

Cl�E STI\FANESTE' SOLUL DOBROGEI? 

Este, desigur, de toată importanta să se cunoască întîn _ 
derea proprietătei private dia Dobrogea, chipul cum e împărţită şi 
propor1ia în care se stăpâneşte de locuitorii ei, consideraţi din 
punctul de vedere al naţionalităţei lor de -origină, în special de 
Români şi de Bulgari. - lată câte-va cifre în această privinţă : . 
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Proprietatea Proprietatea privată din Dobrogea era, i� anul
după supra- 1903, de 615.821 ha,, din care 43Ul62 în Judeţul

faţa ei Constanţa şi 183.959 în jud. Tulcea.
Ea se împă.rţea, după întindere, în chfpul următol': 

--

SU P R A_F AŢA 
--

Proprietatea dela O - 10 ha. 
" „ 10- 25 

" 

n n 2f>- 50 ,, 

"
„ 50-100 ,, ,: de·peste 100 • 

. , ..
TOTAL. 

I JUJ')EŢELE 

Oon�a I Tulcea 
Dobrogea 

103603 
1P9180 
44176 
33959 

140944 

434862 

128490 
32326 
15652 
3767 
3724 

183959 

. . 

232093 
141506 
59828 
37726 

144668 

645821 

. o, o

37.7 
22.9 

9.7 
6.2 

23.5 

100 

Dacă socotim proprietatea mică acea până la 10 ha., pro.-
prietatea: mijlocie acea dela 10 până la 100 ha.· şi proprietatea 
mare aaea dela· 100 de aha. în sus, atunci vedem că raportul 
dintre cele trei feluri d.e proprietate ar fi următorul: 

.-
J 

Felul. I_>roprieU.te�
Jud. c1a� Jud. Tulcea I Dob,ogea

Ha. _J_ 0 1
0 

Ha. I 0 10 · Ha. I °Io 

Proprietatea mic� 103603, 16.91 128490 20,71 232093 37.62 
" 

. mijlocie 187315 30.56 51745 . 8.32 239060 38.80 
" :rµare, 1409,!4 22 89 3724 O 61 144668 23.58 

TOTAL 431862170.36 183959 29.6-4 615821 / 100.00 -
Pro�rieta�ea Această proprietate se stăpâma, după naţionali-dopa naţ10- . . u 

nalitatea proJatea de origina a proprietarilor, în proporţiile ur-
priet.arilor mătoare: 
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• 

•• ,11 .. -
• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• •
.-
•

S 't:TFE. AF A 'J:' A l?:e.OP'BJ:E'J:' A TJ:LO R 

Naţf onall- •======-===::::::; -===· =:===:::::::::::=·=" ============ 
-10 ha. 10.-�S ha 25.-50 ha.I [)0___,

' 

• • 
• 

• 

-

• 

prtetarllor =====;:=== 

/ ====:::;:/== ==;=
= 

· C-ţa 'l'ttlcea f ·C-ţa Tt1lcer1 C-ţa Tt1lren C t�-t rrt1lcea f C-ta· Tulcea · 
---�-------:-------- ------�-· -�-�-------------�-

Ro111âni 61.133 42.00( 9:24: 1 Z 15856 84327 3031 2593$ 5\5 . 115R49 1696 392787 

Hul�ari 12.979 -'7.7!i7 8183 8350 

M11st1lrr ani 21
! 726 1().253 6812 i 074 

3631 10591 3215 
4t.t9 

257t 11497 1197 1(9954 
!158 

l\uşi i.818 29.� 1J 280 122:S 5�8 83 
3608 

70 

380 4724 
. 84 200 

· 300 f 928! -
Ger1)1ani · 1.771 4.876 1223 3611 872 549 484 - 3301

24828 
131 16818 

Alte nn I ii 1. 172 ;:J.111 • 270 212 i 39 140 
• 64� 18! 5373 400 121f0 

'l'o ta I 103.608 1 • 2_8 .490, 
109.18() 3? 326 4(1 1 76 15.G 52 �3.9i59 I 3.767 140.941 8724 615.821 

• 

• , 
• 

Prop "rietatea · In �fâ1·şit, proprietatea mică, mijlocie şi mare s.@ro1nanească ă ... 
d R A • • d B I 

· " 
f I şi bulgă- s! panea -� �mani ş1 e · u gar1 �"- supra eţe e

rească ş1 proporţ11le din tabloul ce urrneaza : 
... .. --· - ----f .... ·- .,, • 

• 

: SUP·RAFAŢA 
• 

• 
-

·Ron1âni

½-ţa Tulcea Total 
.. . 

I I 

Ol 

[o 

Proprietate mică 61138 42000 103138 16.8 

I I 
ff, 

• 

„ Bulgari 
==:::;=::======;====• o 

C-ţa /Tulcea ·Fot'al' "�Q
I 

-
• • 

12979 47737 60716 9.8 

15029 21515 36544 6.1 
• 

• 

,, 

mijlocie 

mare 
. 

115149 169611764519.9 11497 1197 12694 2.1 . · . --· 1--1--•--· 
· Total .. 329659 63128 392787 63 8 39505 70449,109954 17.9 

• 

·� 
. 

Nu vom. comenta cifrele. . ,. '· . ✓ •

• 

· Când Romdi-iii stiipdtieaa circa 6"4¼ şi Bulgarii circa 18¼
• • 

di11 ·solul-dobrogean, cam_entariite· su.ni ·de prisos. · . .  
Vom observa numai că dela· 1903 întoace sit11aţia s'a n1ai

schimbat, în favoar�a elementului românesc. · · 
• 

l 
( Î • , 

Creşterea Chiar în anu·l următor (1904)' s'au improprieta·rit
proportiei în Dobrogea încă 595 O de familii de mici plugari

• 

_la _R_om_a_"n __ i_fără pământ, (4033 în judeţul Constanţa şi 1917 in 
judeţul Tulcea), dintre care 5864 româneşti şi 86 de alte origini; 
aşa încât recensământul general din 19J5 găseşte proprietatea 
privată sporită cu 69536, ha., atingând cifra de 685.357 ha ." 

La 1916, când am intrat în 1·ăsboiu, proprietatea privată
dobrogeană era de ci1·ca 700.000- ha. şi proporţia în care Ro

mânji o stăpâneau e.1"a cu sigu1"anţă de peste 70 la sută.

• • 

• • 

• 

-

• 

63. S
17 .9 
9.6 

,.o 

2.7 
• 

2.0 

100 

• 

f 

• 

• 

• 

• 

•
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Proprietatea Vom mai observa, însfâ:-şit, proporţia în car see
mijlocie găseşte proprietatea mijlocie de 38.88 la sută în

1903 (urcată la 44.66 la sută în 1905), pe când în România
veche ea nu atinge nici 5 la sută. 

Intr'o ţară de plugari muncitori şi economi, cum e Do
brogea, acest tip al proprietăţii mijlocii pare a avea tendinţa de 
a absorbi pe celelalte, căci către ea converg şi proprietatea mare, 
prin moşteniri şi -înstrăinări partiale, şi proprietatea mică, cres-
cută prin noui achiziţiuni. 

Agricultura ln legătură cu regularea proprietăfei rurale, 
agricultura a început a se· face pe o scară necunos

cută ln trecut. Ast-fel, în 1885, întinde1 ea culturilor (arături, fâ

neţe şi sădiri) era de 241597 ha. şi după 20 de anj, _la. 1905,
ea se ridică la 608492 ba. acuzând o creştere de 250 la sută.

PL"oductiunea a crescut şi· ea, în proportiuni de · necrezut. 
Pr�ducţiune:1 iată; ·d. ex., pentru grâu, orz şi ovăz, un tagrau, orz 

ŞI bi . d tw t • h 1· .-ovăz ou comparativ e aceas a creş ere, m ecto 1tr1: 

FELUL

li 
Producţiunea // · Productiunea I ,J?rod ucţiunea

Cerealelor in 1885 în 1905 . în 1915 
' · . 

7 Grâul -338000 1.083 OOO 1.593.000 
Orzul 927000 !1.660.000 3.550.000 
Ovăzul 106000 1.410.000 1.800.000 

I 

Vitele Deşi păşunele s'au împ�ţinat, creşterea viteloi· s'a. 
menţinut în unele privinţe şi, în altele, a sporit chiar. 

Caii dobrogeni (cunoscuţi şi lăudali pentru rasa lor cea l;>ună) 
erau 45.198 la 1880; 87.499 la 1900 şi 227.425 la 1916 ;-boii:

100.506 la 1880; 151.190 h 1900 şi 320.047 la 1916;--oile: 7�3.000
la· 1880, 737.000 la 1900 şi 2.266.230 la 1916. (ln cifrele pentru 
1916 intră şi cele două judeţe din Cadrilater). 
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VII 

POLITICR COME-RClf\LA R ROMf\NIE-1 .51 
F0RTlJL CON.ST f\NT fl 

. 
. 

. 

Navigaţia pe Prin gurile Dunării şi prin Constanţa, Dobrogea 
D�năre �i ne,!1-ne asigu1 ă ieşirea la Mare şi prin aceasta dobândeşte Junsurile e1 • v t. • • • • v ...::-----o msemnata e covarşttoare pentru viaţa econom1ca 
şi cea politică a întregului neam românesc 

Este evident că gurile Dunărei aduc foioase reale navigaţiunei 
şi comerţului românesc. Eşirea la Mare, însă, pe această cale, 
prezintă doua mari· neajunsuri : iarna, când Dunărea este îogheţată 
navigaţi unea se întrerupe cu· desăvârşire şi comerţul stagnează; 
vara, mai ales în timpul apelor scăzute, cu toate lucrările făcute 
de Comisiunea europeană, navigaţiunea pe braţul Sulina devine 
imposibilă pentru vase de mare tonaj, (neajuns cu atât mai impor
tant, cu cât în construcţiile navale tendinţa este de a se fa·!e vase 
din ce in ce mai mari, pentru eftenirea transporturilor). 
Nevoia cree- Tocmai spre a se înlătura ace:;te neajunsuri, oa

erei unui menii noştri de stat, imediat după realipirea Dol>rogei
port la inare I p . V h tv â't d h"d • C ...::----- a atr1a mama, au o ar esc I erea, prm ons-

tanţa, a unui nou drum la Mare, care, în acelaş timp să ne ofere 
şi posibilitatea de a pune temelii solide pentru desvoltarea navi
gaţiunei noastre maritime, de a scurta durata transporturilor pe 
apă cu 3 - 4 zqe (duce e şi întoarcere) şi de a face din ţara 
noastră un loc de tranzit, pentru pasageri, poştă şi mărfuri, între 
Europa şi ţările Orientului. 

Pentru aducerea la· îndeplinire a acestei hotărâri s'a conceput, 
de la înct put încă, un complex de m�suri, pentru care ţara urmâ 
să facă sacdficii însemniite şi anume: Construirea unui port modern · 
la Constanţa şi legarea acestui port, prin mijloace de. comunica
ţiune, pe uscat şi pe apă, cu restul ţărei şi cu străinătatea. 

Lucrările Lucrările pentru construcţia portului au început 
portului Con- în anul 1895 şi au fost executate pe baza unui proectstanţa elaborat de serviciul român de studii şi construcţiuni.

Aceste lucrări au fost ex<:cutate, an cu an,· şi astăzi portul 
Constanţa este, dacă nu cel mai mare, de sigur cel mai modern 
din Marfa Neagră, deşi încă mai sunt lucrări de executat. 
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Capacitatea Suprafaţa totală a portului, în care intră ba1 inele 
portului Cons-şi platformele, este de 157 ha.

tanta· 
L · I · · 

d 7000 · ăung1mea c 1e1urilor este e m., repartizat 
după diferitele nevoi comerciale 

Pentru export, portul Constanţa a fost înzestrat cu instala• 
ţiunile cele mai noui. Ast-fel, s'au construit· trei magazii cu silozuri 
pentru cereale, urmând a se mai construi încă una, _având fie-care 
o -capacitate de 44,000 m. c., sau putându-se înmagazina, în fie-care,
câte 33.000 tone de cereale.

Magaziile sunt ast-fel u-tilate, încât se poate face în fie-care 
din ele înmagazinarea, predarea în vapor şi vânturar-ea, a. 300

tone de cereale pe oră. 
Pentru înlesnirea exportului petro lului, s'au f4cut, de !}Se

menea, lucrări de mare însemnătate, construindu-se un bazin 
special, iar pentru depozitarea petrolului 4:i de rezervorii a 5�00

m. c. fiecare, în comunicaţie cu bazinul de petrol prin conducte.
Alte rezervorfi au mai fost construite de diferitele soi:ietăţi ,Par-. 
ticulare în vecinătatea porti.,lui. Instalaţiunile pentru descărcai-ea 
petrolului din vagoane.scisterne, depozitarea în .rezervorii. şi în
cărcarea în ta,ncuri sunt şi. ele din c�_le 1:nai perfecţionate. 

De asemenea s'au făcut instalaţiuni însemnate şi .pentt:u o-
peraţiunile de import. 

Forţa motrice pentru iluminat şi alte nevoi ale portulu,i _estt: 
procurată de o mare uzină, <,:are dispune de 1600. H. P. 

<;ostul total al lucrărilor Portului <;:onstanta se urcă până
acum la peste 80 milioane. 

· · · 

* 

* * 

Existenţa unui porf este srrâns legată de-mijloacele sa e de 
comunicaţiune. Oamenii noştri de Stat,· dându-şi seamă de acest 
adevăr, au conceput un întreg plan în acest scop, pe care l-au 
şi executat în parte. Se cuprinde aci : construirea liniei ferate ·Bu • 
cureşti-Feteşti, Feteşti-Saligny, r. -scumpărarea, refacerea şi <.lu
blarea liniei Cernavoda-Constanţa, construirea monumentalului 
pod de peste Dunăre, compus din podul de peste Dună!'ea-mare 
podul de ,peste Borcea şi viaductele. Toate acesje lucrări aiz 
costat_ aproape 100 milioane lei, din care pes.te 25 milioane podul. 

In afară de aceasta, pentru petrol.s'a construit un pipe-line 
din regiunile petrolifere ale Prahovei până la Constanta, lucrare de 

( 
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o foarte. mare însemnătate, nu· numai pentru scurgerea petrolulQi
dar încă pentru uşurarea în general a transr,oi·tq

1

rilo�· că�e .C.o�-
sta�ta. Pipe-li11ul costă 30 milioane de lei.

· - - ...... · · 

· Tot pt:ntru înlesnirea mijl�acelor de·_ c:omunicatie · _aţ� ,RO.r
tu·ui Constanţa s'a studiat şi se începus.e consţructia·, ln .. mo
mentul j ... bucnirei. războiului, a unei ·că'i 1f�r�ţe şi�·,·un�� ., ŞQSel(e· ca

. rosabile, care să meargă dela Ţăndă'rei 
1

la. Hâ.rşp�a k.f . un ..... hau 
pod peste Du11ăre şa de acolo la· ,Const�nta; �-·· ap'pi 9 �"l'j·nie -�care 
să lege Silistra cu co·1,stanta � nri.n ·cobadin-Megidia:, :l'inia;.�Tt1lc

1

eâ-
� ,� , ,• f,I , I • • I 

Megidia-Constanta, aproape- fermi.nată, şi ·1;111a_ c·onst�nta-M·e.gidi.� 
Bazargi.c, comp!_ect executată. w

. 
•• 

.
- !. 

: : • 
�- ·; . :�i��· : 

' I .... _, • • .:li ( 

Este·, de asemenea, în planul de .d�svoltare a portul:uiiCon-
,. 11 \ � � " J • .... -- • .. • ... .,. y .. - "" • 

. stanta şi comer.ţului românesc conştrqirea :·un.ui .. c.anal. navigabJl. dţ 
.. f 

• 
'. "' ' 6 • '-'t' ,,,,,. 1 • . � -• . 

la Ceinavo_da �a CC?ns�a�ţa, pe, p n�e �r :��rpa .s.� .. �e 
1 
tr��,şp.o!te

la Mare mai _re_pede şi_ f!lai ecoQq�IP,jc<:>_sl c�real�:!e �a�e .. yţŢJ .. p,e= ţ)µnăr;ei.

• 

-

• • 
• • • •l.. . • • • • • 

• .. • .. ""' • • .- t � .,, 
• ...., -.1. . ie . . � • ..· . . . 1 • , ... ...,, ;. • • .., • � � • .. • • ' .,, 

• f 7 \ . . ···� .., ......... ..,.,. ... ,. 
� 

In corripl exul ·�e lucrări pentru ·•deschidere,a no,ijÎui �Ji,î.ffi, ,� . 
t • • • t,,. ţ. � I I 

J 

• 
• • .. • " � • • • ... �""'i='",... .... :,,. .t •• _, .. .. --

ma re pr�n Constanta se cuprinde ş1 creaţiunea _ Setv1c1ulµ1.; _ _. .. M�ri 
· · · .,.,. · �  •'(;• , �', ... 1:,..-i r 

ritim Român, menit să pună baze �eri�ase nayigaţi�_nei. naţion.a l,e:-
... , ··- ,. " _ .... r ···"• ._. �+, .. .  ,,

Ideea exista mai de mult, dar ea nu a foşt pusă în . aplica.re de 
cât în t 895, câÎld, od.ată' cu inâtigurarea Podultii „de·_:peSţ�•· pu: 

• - ... } \_ A:, ,  ' � - .. j· j \: 
t ... t. J - � • ,& .. 

'năre, s'a inaugurat şi linia de navigatiune mariti_[l\ă r.o.mân.ă.· Con-
• • \ ' • ' • J •1� • I • • .. • • _... • .... , •. ,....._'C'•il", . stanta-Constantinopol. De · atunci încoace, prin JTI.ă-rj�ea,neî�c,etat,l 

a partului de· vase,
. 
Serviciul Marl.tim� �J{q_mân _

1

a -�du_ts, to·t· 'm��j
. · ; , ..!' , I : I .• 4 l t-. , ,,,. , -<, • 

multe foloa�e comei-tu.lui �i �aviţ�tiunei . �o,mâ�eşti,. __ ,V�p-�a�eJ�
noastre poştale de pasagerj şi marfuri. Rt geJe C_arol J, Principesa 

• .. I ' • 
,: 

• \ ...,,,.. _,, 1. 

Maria, �i:imânia. Impăratl)l Ţt"aia_n şi Dac.ia sunt, . ţără 
I 
îndoială, 

• t ·�. • < • t ,. ' ... .. ' .. .. .. 

cele mai ;rumoase şi cele mai confortabile _gin Or_ient. .. . . .
' .... .  . ... ...  . ' . . . .. � .. ,. . ·  

Cu aceste ,ia.poare� îri num_ăr �e zece, Serviciul •:Maritjt)l 
: A � • , ..  ). ., • •' 

Român deserveşte �ouă linii. de �avigaţiune·; a) IJ,nia � Orienţ��� 
(Constani a �oilstanţinopol-A;exandria),' .c�_eiată , cu !scol?lil d"e ,a
ajuta desvoltarea relaţiunilor no? stre come, ci ale_ cu , ţă1·i\e _din 
Orier.t şi de a st��i_li, p}in România, un • c_ure�t de· ·-tr�n-�!f . pe,�-:
tru mărfuri.le şi călătorii· cari circulă într_e ţările din� Eurqp_a „şi 
Orient;· b) liliia ·accidentară (Brăll�-Sulifia• COiistaf1ţa-ROtterda01), 

.... . . .. . 

prin creiarea căreia s'a u1·mărit ideea de a se da un avânt tot 
mai mare relaţiunilor noast1'e cu· Occidentul. In timpul din urmă

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

-

• 

• 

•
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• • • 
• \ 

• 

in.ilfativa parti�ula�ă a. intervţn.it. ş�-� ţormaţ: şi .ea Q puternic�
societate de navigatie „România",. tot pentru d,esetvlrea mai ales 

, I 1 • 

a· portului Cor• stanţa· . . · .
· · 

, , 

• • 

A.lte ln altă· ordine de idei� s'a mai. asi�urat portulu'i 
eoinunicaţil Consfâo·ţa _cele� m�i b�ne mjjloace_ de comunicaţiuni 

postale, telefonice şi telegrafice; dâ�du-Ji:se u ... n ·caracter i • 1te1�na-
• 

·ţional. S'au creiat trenuri �accelera te cu vagoijne directe, legând
. :princÎpaleie capitale ale Eu-�opei occi_dentale cu CJnstanţa şi dţ 

aci, pr_in liniile m 1ritlme cu. Constant-inopol. S 'a aşezat un cablu
·submarin între C�nstanţa şi .Constantinopol .. S'au făcut, în sfârşit,

• 

în_ port, in-stalaţiur i ·de te·legrafie fătă fir.
Instituţii J:>entru ajutorarea comertulu i, funct ionează, 

_ .. comerciale '"'la Con�tanţ-1 numeroase 'institutiuni comer��iale şi
'financiare: �o came-ră ce con:ie,ţ,' o bursă, o cameră arbit:·ală şi 

; .. 

de conciliatiune, un târg d ! cereale foarte activ· şi· bine organizat·,
un „ sindicat agricol, "etc .... Toate marile institu,iuni de credit •din 
ţară au Îlilf1inţat sucursale în �onştanţa. 
Constânţa s_ta- Qar, în afară de toate �ce,stea, . Constanta mai , 

· : ţie balnear� 1 sfe şi_ Q staţiunţ · balneară 'de ma e însem.nătate,. · 
In timpul din tirmă ea a fost înfrumusţfată în· aşa conditiuni, 
în,ât poate rivaliza-cu� statilinile oalnea.ie . d1ri Occident. S'aµ fă� 
cut, ap,oi; la Constanta humero��e lucrări. de ed i,ltair' care au
transformat oraşul cu desăvârşire. _ , t f 

• 

· .. Mulfumifă tuturor' ace�toţ Ju,;rări, Constanta, dintr'.o I mi-;

✓ 

. 
. 

zer abilă bu1�gadă turceasca· ce era în ·momentul. aJ1exă1·ei Dob1 o- .
gei, a ajuns sl· · fi:e un ·oraş din cele mai m0Jer·11e·· şi cu drept·

• • • 

c�vânt a· putut fi nu�itij "perla Mărei Nţgre". _
1 Din cele· de mai --sus ree5e· că, peJ t: u creerea nou lui, drum la 

• 1 • , 

Mare prin Constanta, poporul român şi a impus sacrif
--
cii · con• 

, 

, siderabile. Ele se găsesc pe deplin··răsplătite p1�in ·rezultatele ob-
ţinute. P1·in activitatea sa - corn! re ială şi, ma,·itimă, Constanta a 
ajuns să fie p1·imul port al României şi ·tot o data unul din cele 
mai importante. din 1\lar e 1 Neagră. De pe urma acestui port; 
munca naţională tiage foloase incalculabile� şi marea desvoltare 
f(Onomică, la care a � juns ţara ·noastră· în ultimul timp se da
toreşte intr'o largă măsură creat•unei noului drum la Matle prin' 

_ Constanţd. t
•

• 

• • 

, 

• 
• 

• 

• 

• 

+ 
. * * 

• 

• 

• 

•. . 

• 

• 
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• 
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' 
Dar să examinăm, mai amănunţit, mişcarea comercială şi ma.--

ritimă a portului Constanţa. . 
• 

('reşterea ac- Jn momentul anexărei, activitatea comercială a 
tivităţei co.- portului Consta.'lta era foarte redusă. merc1ale a _ portului Dupa anexarea Dobr.ogei la România,· dar mai 

fonstanţ11 ales după con�tru,irea portului şi lega,ea lui cu 
restul ţărei, a�eastă activitate. a luat o mare desvoltare. 

lr1 :libela următoa-re se poate vedeţ1 cum s'a desv,oltat, din 5 
în 5 aai, comerţul Constant.ei, dela 1889 încoace; 

A._ţiii 
Export· :Import Total 
Tone Tone Tone 

1839 71.339 . 18.04l 89.400 
1894 87.840 · 17.917 · 105.787
1899 74.999 142.265 �17.264,
1904 2�6.018 65.597 .351.y16
1909 694.895 89.8lJ2 ?84.727
1913 1.323.445 218 950 1.542.395 

ln anul 1889, mişcarea comercială total� (export şi import) 
a ·portului Constanta era d� 89.-100 tooe, iar. în anul 1913 acdaşi 
mişcare comercială a fost de 1.54 ?.395 tone., Se yede de aci că 
activitatea lui ·a luat, în urtimii douăzeci şi cinci de ani; dar __ mai

ales de la 1895 încoace, o de5voltare coe.siderabilă, dova.1ă in
contestabilă .de convenie11ţele · pe care· re găseşte com�rţul ex• 
terior al ţărci ca să se faci prin portul nostru de la, Marea 
Neagră. -' · ;; 
Comp�ratle _cu· Mai confirmă aceasta şi f/lptul că, în R c�laş in- , 

8
0�::!ti şi te, val cfe timp, mişcarea comercială totală a celor

lalte porturi a crescut intr'o măsură aproape ne-
însemnat�. 

Aş", mişcarea comercială tJtală a portului Br�ila a erei.cut 
de la 853.783 tone, cât era în anul 1889, la 86t.·S6Z •tone, în 
anul 1913; i.u acea a portu'ui Galaţi, dela ·'!66.'247 la 517,298
tone, în aceeaşi perioadă. 

. 
,_ . : 

Prin Constanţa s'a des·voltat mai ales mişcarea comercială de 
export:: de·la 71.359; în 1889,--lâ 1323.445 tone, în 1913. In 
acelaşi răstimp, importul prin' Constanţa ,a c_rescut de la 18.041
la 218.950 tone. 
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Prin Brăila exportul a diminuat de la 703.042 tone, la 669.317 
tone·� iăr 'ifnpcfr'tul. a crescut, dela 150.7 4_1 tone. numai J� 192,245. 
ton� ; şr prin . Galaţi 

1
. deasemenea : exportul de la 3 43.48 i . la 

342.473:tone,· iar-importul de la 122.763 la 174.820 tone. 
Expo!'tul prin Eiporiul, prin Constanţa, în  anul 1913, a fost, 
po.rţ

t
ul. fon„ prec{im am 'văzut; 1de 1.323.445 ton�: având o va-s anta ' ·

1 
· 

d 7n -A"J'J 646 ·1 i A · · · • ' · ----- oa"re ( e t u.� .... e • ceasta reprezinta aproa-pe·
o treime _din întregul export al ţărei. 

' Pe categorii de mărfuri, exportul se repartizează astfel 1: 

Tone· Lei 
Petro!eu şi bitumuri 
Cereale şi · derivate 
Diverse �ărfuri 

913.028 104.007.506 
372.2.56 62.545.'681 

38.161 9.919.458 
, -f_-. 

Total 1.323.445 176.472.615 

Petrolul-�, L;�cul de fr*nte îl ocupă _petrolul. In a�ul 1913
. cantitatea totată de petroleu exportată ăiii Româ

nia a fost He :i.{)56.197 td_!]e', cli� care 913-:02
1

8, adică 85 °;0 s'a 
exportat pr'in C:onstanţa. Se ·vede de aci cât esle de tnare rolul 
pe care ii .are Constanţa în comerţul nostru de petrol. România 
e un·a t

l

in rtiarile· ţări producatoare de petrol. Până a.cum, însiÎ, 
nu s'a•început a se exploata de cât o mică parte din tere_nu
rile= petrotifere. Când exploatarea acestei mari bogăţii naţionâle 
va_ lua toată dPzvoltatea, portul Constanţa va dobândi o activi· 
tate ·aşa de mctre, încât va putea fi pus prinfre primele porturi 
din l�nie, sub rapoftul expo, tulu i de !)etrol. 

Cerealele După petrol, vin imediat cerealele. In anul t 913
nomânia a exportat o cantitate de 2.964.947 tone

de cereale, repartizată p J vămile pe uride a eşit din ţară, astkl: 

Brăila 
Con�tanţa 
Galaţi 

, Alte tărt11 

Total 

Tone l a,,sută,din total
561.584 18°/0 

372.256 12¼ 
193 994 6°]0 · 

1.837. 113 64°/0 

2 964.947 100 
f�rlurile Ceie trei p_o1turi reprezintă, la un loc, 36°/0 în 
�giunslr�\11

_ �xportu_l total d� c�ral<:>. neslul de 64¼ se exportă
-----prin po turile situate în susul Dunărei. Dar toate 
aceste cereale, împreună cu cele care se exportă prin Brăiia şi 

www.minac.ro



• 479 · . 
• 

Galati, ies �in ţiră _.prin gt1fiile Dunărei. U Q fapt important a-ve-m ·. ·
de �eJe_vat: _Cea mai mare parte din cerealele .care se� expo�:.. 
prin port·uri'e din susul Dunărei, înainte de a l1Ja calea M�Ăre'i� 
sunt transbordatţ în vase de mare tonaj, la Brăila, G�alafi şi 
Sulina. Est·e acesta un niare n·eajuns pentru· comertul ţăre·i·. El , 
n'ar putea fi _inlă_ttirat detât prin di•rijarea lor directă la, <;on- ·
stanţa, fie p? căile fer�·te, fie prfn can�lul proe·ctat între['Certra:
vuda şi Constanţa. Din a1cest pu·nct ci·e vedere, Constanta e�·t'e 

• • 

chemată să aducă în vj•itor comerţului· ţării n·©ui şi importante 
• • • se1�v1c11. • 

t 

• 

ltlărfuri ln categoriâ mărfurilor diverse se cu�rind : lem·-
__ d·i_v_er_·s_e_ iie; legume., sem·inţf), m· t_al':', produse, ani•male, 1·a-

nă, etc .. în greutate totală . de 38.16 I, ton�e ' şi . în� valoare de. 
9,912 458 lei. . 

Importul - Importul prin Consfanţa, iu anul 1�13, a fost, 
prin portul după cum am arătat mai sus; de 218.950� t·one în 
Constanţa I d 50 3 ... 9 69;) 1 • 

...... -------va Jare e . o . �- ret.

Rolul por- In ai::eastă p�ivinţă, Constanţa ocupă primul loc 
tul�i C-ţa în printre porturile ţătei.1 In adevăr, i�1 anul 1913, im-

11nport 1 . C f 
' • t ----. _portu prin onstanta a .ost,. precum ş a vazu , 

d.e 213 950 tone, tel prin· Brăila de 192.245 ton� ·şi ·ee�'vti;n Ga-
lati numai de 174.820 tone · 
Iarăşi com- Este o deosebire-fun flamentală între ceea ce era 

• 

p
B
ar�.t

1

ie c� în trecut 'şi ceea ce este � stăz;. I n adevăr, odini-
rai a ş1 · 

. .. . __ V. • .• Galaţi oara porturile dunarene Ba1la şt Galaţ�1 O'Cupau .
primul loc, depăşind cu foarte niillt impbttlil pri_n Co1-�tanţa.: 
Aşa, în anul 1890,. importul prifi Constanţa era nutnâi de 11.247 
tone, pe <.ând importul prin Galaţi era de 165.1 t5 tone, iat prin 
Brăila de 142.9'20 t .:Jne. Din comparaţia ac �stor date cu cele de 
mai sus, pent1·u 1913, reese limpede rolul important re care 1-a 
dobândit portul nostru maritim din Dobrogea, în activitat.ea �e 
import a ţăreI. Şi este lucru sigur că rolul acesta va deveni, în. 
viitor, cu mult mai însemnat, fiind dat f.:tptul, ce n,u trebue să 
ne scape din vedere, cl politica noastră comercială _va avea să 
sufere schimbă1 i însemnate, care vor contribui la_ o desvoJtare 
şi mai mare a importului ţârei pe Cd lea maritimă� în opoziţie · 
cu cef a ce se petrecea până acum, când o foarte mare parte din 
ace,t import se făcea pe uscat, de 'a Statele din centrul Europei. 

* 
• ie ·*

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

•
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• • 

• • • • • • ' . 
• 

t 
.. • 

�i,carea ma- A� examinat, în linii mari, mişcarea comercială, 
r1t1mă a por„ t. 1 . C t S. d t . . tului con� a por u u1 onstan a. a ve em care es e ş, mişcarea . 

stanţa sa maritimă. 
. Această mţşcare e d:n cele mai importante în mjş�area to

tală maritimă a ţărei. DezvQltarea pe ca1·e a luat-o, de la ane- . 
xarea · Dobrogei încoace, este· considerabilă. Ast-fel, în anu� 1879,

numărul bastimentelor intrate în port era d.e 721, iar capacitatea . 
• 

or de 222 .278 .,,tone, pe câ.ă vreme, în 1913, numărul vaselor 
- - . 

intrate era de 1166 cu o c·apacitate· de 1.460.001 tone.
. 

� ___ P� când �di�iqară toată această mişcare _se făcea numai cu 
bJ�timente străine, astăzi bastimentele româneşti stau, ca număr, 
fn. fruntea celor străine, clova�ă de avântul pe· care 1-a luat na- � 

• • I 

vigaţiun·ea natională, - unul· din scop·u rile· importa rile ce s'a avut 
de altfel, i-1 „ ve�ere) . când s'a hotărât desch.'derea no·utui d,·um J

de' Mart, p.-in Con·stanta. . _ 
- .. , 

• 

• 

' ' 
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•
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• 

Semnalând d•o�amdată aceste progrese, c� stau în• legătu1 ă 
I 

directă cu solul provinciei şi cu viata ei comercială, pentru a 
reveni .Jiiai departe asupra. altora, de· altă ..,natură, ·_e · locttl! �ă 
aruncăm aci o privire aerieraJă asupra Dobrog�i şi configu ratiuriei 
sale g-eografice, pentru a vedea ce valoare şi· ce u I ilitate prezintă 
ea pentru România şi pentru Bulgaria. .

• • 

. Dobrogea, în gene.ral ·privită,· este regiunea· cunoscută celor 
vechi sub numele de Scyth;a mir:,Qr. Ea a fost totdeauna con
siderată ca făcând· o unitate geografică distinctă. între Marea 
Neagră la Răsărit şi Dunăre la Apus şi între cursu! inferior al 
Dunăre·i cu delta la Miziază-noapte şi_ Lomul-Alb, cursul superior 

• 

al Provadjei şi c�I inf�rior al Kamc�cului la Miază zi ,. · 
Numai un· observator superficial, care s'ar lăsa� 'impresionaţ 

de cotitura Dunării în amonte de Rusciuc pentru a se i·ndrepta 
fn 'directia Nord-Est şi âela Silistra în direcţia � ma·i pronuntată 

• 
• • - . • • 

J .. • • 
• 

• -
• • .. 

• • 
• 

- • • 

•• 

\ 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

•

• 
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spre Nord, ar putea .fi ispitit să creadă .că aeeastă regiune for
mează una şi_ aceiaşi expresie geografică cu Bulgaria, care __ teri
torialice�te o continuă Spie Miază-zi.- Observcitorul atent, însă, 
ca• e nu se mul lumeşte cu simplele aparenţe şi care studiază 
lucrurile mai de aproape ş.i le aprofundează, vţde numai decât 
că platoul dobrogean e o unitate cu, totul distinctă, care. se apro
pie mai mult de şesul Bărăganului şi de regiunea'-,Bugeacului 

.J.. ' I • 

basarabean, decât de regiunea balcanică a Bulg�riei,_ ce se continuă 
spre _Miază-zi. ·, 

Având la Nord şi la Sud o alt_iludine · ce ajunge până la 
500 de metrr deasupra nivelului Mărei, poqişul, dobrogean, CO• 
boară din ambele directii _în sens op�s şi în_ valuri qndulate până 
la vre-o 50 de melri în valea Kara-iu, pe unde trece linia ferată 
Cernavoda-Consta1ţa şi pe unde s'a proecJat a se face un canal 
care să lege Dunărea cu Marea Neagră. 

Din cauza c�iar ace3tei dispoziţi!-Jni,- în formă : de scaun 
etrusc, _: Dobrogea formează o expresiune g�ografică aparte, care 
pa e a se înălţa la extremităţi, pentru a sţ deosebi .de celelalte 
care o continuă teritorialictşte _.şi � se_ coborî la _mijloc, pentr� 
a stabili o legătură firească cu regiunea_ apu�ană, care e Ţara 
Românească. . _ ·_ . 

Comun_icaţia dintre Dobrogea şi. Bulgaril} e îngr.euiată până 
la impracticabilitate prin chiar configurali�- accidentată a soluh�j : 
văi şi depresiuni în partea apusană, înălţjmi stânco�se şi de�luri, 
prin care apele au săpat ade�ăr �te prăpăstii, în partea de .Răsărit. 
_ Peatru Rom�nia, Dobrogea co11stjtue o continuit11te tedto-. 
rială străbătută de .cursul Dunărei, care i.n loG de a Je despărti, 
par'că ie leagă şi ·Înai mult 

1

î11tre e'e; pentru:Bulgaria, ea rămâne 
o regiune izolată,. excentrică şi fără nic_i. o legătur,ă organkă.

Din timpurile . ce'e mai- depărtate, �e pe cân�. Burebista. îşi 
întindea stăpânirea pe ambele maluri Clle Dunărei, această strânsă 
legătură a Dob: ogei cu Ţa_ra Românească_apare ca o necesitate 
elementară pentru ambele regiuni. . 

România de fapt, la anumite epoce ale anului, nu are altâ 
cc1le de scurgere _a ·produ·selor ,sale agricole decât doar' calea 
grea ·şi costisitoare _ a uscatului, ort acea propusă de Bulgari, prin 
Oonstanta bulgărească, în baza unor anumite J con_venţii (şi 
noi �cu� ştim corectit9dinea Bulgaril�r în executarea .conven
ţiunilor internaJlonale 1). Cu alte cuvinte f Ară Dobrogea, carei-
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dâ singura fŞire 'la Mare, România ar fi condamnată la o atle
vărafă ·robie •economrcă şi chiar politică, găsindu-se la discreţia 
-fie ·a ,Bulgariei, fie a Statelor din centrul Europei, cu care are
:Jeg:ătuI'i pe ·uscat. Ea s'ar găsi în situaţiunea Serbiei faţă de
:Austro-Ungaria -Înainte de războiul mondial, din c�uza incercuirei
sale şi Hpsei de eşire ·la Mare.

c:P-.-eniru Dobrogea, România este .singura ţară ·care poate 
s'ăJi dea viaţă, insufleţfre ş-i prosperitate. 

Noi nu putem creia alt port românesc, în altă parte. 
cChiar îri-Oobrogea, singurul punct unde s'a putut face un 

part, •EU eel-e -mai ,mar-i sacrificii, e -la ·Constanţa,, restul litora-
0lului -fiind :j.nis�pat şi cu ape joase. Coasta Basarabiei fns-\ n·u 
•eferă->absolut nic--ăeFea loc propi-u pentru amenajarea unui port.

Intre gura C-hHi·ei-şi lirnanuJ�Cetăţei Albe (Akkerman) coasta
nu prezintă niciun golf sşi apele nu au nicăerea adâncimea

•necesară; apoi ghiolur.ile,· .care se ţin lanţ în tot lungul ţărmu'ui,
ar"-face -im,pGSibilă c0municaţia-pe uscat, spre port.

1 Cet·at-ea Alb-ă ·e aşe-zat-ă, ea însăşi, -îri fundul limanului de la
.g.ur,a �Istrului, cu -ape joase şi i:u gura înpotmoHtă. Curenţi ma
•riNmi, cari aduc -aci -nisipurilcE", fac inaccesibile limanul şi gu�a
lui I� ori-ce dragare. Afară de aceasta, Cetatea Albă e situată
la .·o prea --mdcă --'depărtare de -mareie port al Odesei, împrejurare

-vădit ·neprie,J.nkă -pentru :desv.oltarea ei ca port mariţim. Apoi ea
.se.-găseşt-e -aşez-ată -la ex-trem-itatea sudesfcă a· Bomâniei şi n_'�r
putea. deser-vi decât o m-kă regiune din jurul ei, nJc:i-măcar t<,ată
Bas,ar41bia,. necum' Moldave, Muntenia, OHenia şi rf'giunile ro
Rlânţşt-1 mai depărtate. Şi, fo s târşit, pentru a o face acces,.bilă
'de .a 4eservi-o reg,'tme �ev.a mai întinsă, în ipoteza c'ă a'tă so
luţie .n�r .fi, .ar• trebui un alt sistem de căi feratP, altmil'lterea
conceput şi. îndreptat, ceea ce deocamdată nu există şi· nici ou
s�ar,-putea face -deGât târ-ziu -de tot şi cu cheltueli enorme.

·S�a,spus, cu clr-ept c-uvânt, că DG>bfogea e plămâ·nul prin
care România respiră şi că a-i lua Dobrogea, ar fi a o înăbuşi. 

;f.'e cât de,esenţia-lă apare Oubrogea pentru viaţa economică 
a.1 R0mâ.niei, pe-atât -�e quasi-inutilă şi în tot cazul de minimă 
valoare .este ea pentr-u• viaţa economică a Bulgariei. 

Bulgaria, î,ntr'.adevăr,· are un întins lttoral la Marea-Neagră 
cu. coaste Ginţa.le şi cu golfuri,- adevărate porturi naturale.-
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fără a mai socoti litoralul dobândit în 1913 la Marea Egeică, 
care o pune în directă Iegătu�ă cu calea largă şi liberă a Me
diteranei .. 

Portul Ded�agaci · e chemat să ia o mare desvoltare şi să 
aibă un viitor frumos. Dar şi până atunci Bulgaria are vechile 
sale porturi la Marea Neagră, Varna şi Burgas, aşezate în ax.a 
căilor sale de com�nicaţie pe uscat şi mai aproape de Strâmtori, 
primul cu 250 şi al doilea cu 200 de klm. decât Constanţa.

E deci de toată evidenţa că chiar d -_că Bulgaria şi-ar alipi
. ' 

Dobrogea, produsele ei agricole vor continua a se scurge tot prin
aceste porturi, că toată mişcarea comercială a Bulgariei prin ele 
se va face şi nu e nici· î'n glumă de presupus că produsele but
găreşti de export vor lua m�i \ întâiu direcţia de Nord spre Con
stanţa, pe nişte căi ferate ce �eocamdată nu există şi nici nu se 
pot înfiinţa, spne a se îndrepta apoi spre Sud, în direct ia Bos- - . 

- ' 

orului, plătind un plus de taxe pe uscat şi un plus de navlu pe 
Mare, după cum nu e de pr�supus că produsele, pe care Bui-

• 

garia le importă, odată eşite din Bosfor, vor trece pe lângi

Burgas şi Varna, î r.conjurându-Ie, şi se vor îndrepta spre Con-
• 

stanţa, pentru· ca de aci să se răspândească asupra Regatulu· 
din Balcani !

• 
• 

Dar, atunci, care va fi viitorul Coristantei şi al Dobrogei 
întregi? 

Ne mai având ro,ul. său de astăzi, de port al României, 
Constanţa va redeveni vechea schelă ce era sub Turci, care· va 
desei vi cel mult trebuinţele de import şi export locale; şi odată
cu ea, întreaga Dobroge va fi condamnată să lâncezeas:,ă, ial·
viaţa activă şi avântul economic ce-I luase în ultimii 40 de ani · 
vor fi iremediabil compromise şi distruse. 

• • .. - * 

* * 

• 

După ce am arătat tn amănunte însemnătatea portului

Constanta pentru viaţa economică şi comercială a României, o 
observatie ne mai rămâne_-de făcut. 

Intre Dob1·ogea şi stăpânirea gu1�itor Dunărei e o veche 
• 

şi strânsă legătură. · · --
Ma1 ii noştri Voevozi şî-au dat seama de a.cest adevăr •. Şi 

Mircea âl Munteniei şi Ştefan al Moldovei nu considerau · calea 
Dunlrei deschisă şi liberă fără stApânirea unei cât mai înti,1se 

• 
• 

• 

' 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 

I 
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zone de pe malul drept al fluviului. Posesiunea Dobrogei nu 
era pentru ei o simplă chestie de prezumţios imperialism, ci o 
trebuintA economici de prima ordine, - o chestie de viaţii. 
Câte jertfe n'a făcut Ştefan cel Mare şi câte lupte n'a dat el şi 

d ceila ţi Voevozi români ca să păstreze măcar Chilia şi Cetate_a 
Albă pentru comerţul redus al 'fărei de pe acele vremuri! 

i1't • 

(
I 

IP 

F,. ... 

Cand; mai târziu, Tu1·cil supun peninsula balcanică, prima 
lor griji este să-şi as:gu :-e stăpânirea Dunărei. Pentru a stă
pini Dunărea, el cari în anume împrejurări s'au arătat respec
tuoşi pentru convenţiile internaţionale, au trebuit să calce trata-
tele ce aveau cu Domnii români, aşelându-se chiar şi în unele 
puncte de pe malul stâng al fluviului, (la Giurgiu, la BrAila, ele). 
Chilia şi Cetatea Albă le-au luat cu lupte crâncene dela Moldo
veni. Mal mult, in acelaş scop ei au făcui acea colonizare a
Dobrogei tn masă cu elemente musulmane aduse din Asia

mică pe la mUlocul secolului al X V-lea, de care am mal 
menţionat. 

Negreşit, în tot ce se făcea pe atunci, interesele militare şi 
de strategie se găseau pe primul plan, dar nici interesele eco
nomice nu erau nesocotite. In tot cazul şi din ori ce punct de 
vedere am considera lucrul, devine aproape axiomatic cit tot
cursul inferior al Dunărei şi mai ales gurile ei nu se pol std
pdni fără stăpânirea Dobrogei. 

Ar fi, prin urmare, o măsură fără sens ca Dobrogea să 
tie dată Bulgariei, pent• u a-i asigura. . . decadenta, iar gurile 
Dunărei României, pentru a nu le putea asigura nici stăpânirea 
nici apararea. 

IX. 
I 

f'ROGRE5ELE REf\LIZf\TE' DE'Lf\ /\NEXf\RE' 

Progresele real ·zate în Dobrogea şi în alte direcţiuni, de 
la anexare încoace, sunt, în toate privinţele; remarcabile. 

Creşterea Populaţiunea dobrogeană, pe care baron d'Hog-
populaţiunei guer, - după datele necomplecte ale lui Bielo

sercovici, - o evalua, în 1878, la 79 357 de su/1ele (fără a so
coti refugiaţii), Ubicini la 222.562 (ceeace, desigur, e exagerat), 
Doltain la 136.632 �i O. A. Sturdza, (care se apr(?pie ·mai mult 
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de adevăr) la 150.295'; a ajun·s să fie în H)13, de 380)1-30 de
suflete şi atinsese, de sigur, în 1916 când am intrat in · răsboiu, 
cifra de 420.000, cu peste 60°10 

Români.

Excedentul naşterilor asupra deceselor; de 1275 în 1880,
creşte la 6838 în 1905 şi la 7121 în 1913. 
Bănci· popu- ,,Anua1 ul Statistic al României" pe 1912 (dµpă 

lare etc. care luăm datele ce urmează) iuată că, la 31 De
cembrie 1910 funcţionau în Dobrogea 153. Bănci populare,. (93 
în jud. Constanţa şi 60 în jud. Tulcea), cu un capital total de

2.477321 lei 85 bani (l.591.455 lei 69 bani cele din jud. Cons
tanta şi 885.876 lei 16 bani cele din jud. Tµlcea), avâr.id un· nu
măr de 18.091 membri (9.346 în jud. Canstanţa şi 8.745 în )u�. 
Tulcea). Funcţionau, de asemenea : 5 magazii_ cooperative şi 7 
obştii săteşti; 14 fabrice încurajate de Stat în jud: Constanta şi 
3 în jud. Tulcea; 4 corporaţii cu 17 bresle în jud. Constanta 
şi 5 corporaţii cu 36 de bresle îu jud. Tulcea. 

Că' f t 
Lungimea reţelei de căi ferate. a fost sporită dela 

t 1 era 0 63 la 239 Kim.;' ea străbate. Dobrogea în · .amb:ele
direcţii ( dela Nord la Sud şi dela Vest la Est) şi alte llnii sunt 
în studiu, urmând a fi în curând executate. 

O reţea de şosele naţionale, vecinale şi comuna�e 
Şosele 

-------din nou create, şi care avea, la 1909, o lungime 
de 823 km. în jud. Constanţa şi de 89.5 în jud. Tulcet1 înles,-
neşte comunicaţia în tot cuprinsul provinciei. 
· Riserfoi Numărul bisericilor din Doqrogea (unde acum 

30 de ani nu ex:stau decât în câteva centruri) era 
în 1911, de 203 (97 în jud. Constanţa şi 106 în judeţul Tulcea), 
din cere 25 în comunele urbane (7 parohiale, cu 3 fi iale în jud. 
Constanţa şi 11 parohiale, cu 3 filiale în jud. Tulcea) şi 146 în 
comunele _rurale (câte 89 în fieca: e Judeţ). Pe lângă acestei : ,3 
mănăstiri şi 163 de moschee şi geamii. 

Şcoli In ce priveşte învăţământul (ciţre deasemenea se 
poate spune că nu exista până la anexare), iată 

care era numărul şcoalelor în 1907-1908: 
Şcoli primare rurale, în jud. Constanţa: 130, cu 162_ de 

învătători şi 12. 779 de elevi şi eleve; şi în- jud. Tulcea : 105, cu 
142 de învăţători şi 13.033 de elevi şi eleve. Total: 235 de şcoli
primal'e rurale. 
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Şcoli primare urbane: 14 în jud. Constanţa, cil 2536 elevî 
şi eleve; şi 19 în jud. Tulcea, cu 3882 de elevi şi eleve. Total: 
33 de scoli primare urbane. 

Invăţământul secundar se preda în liceele complecte d:n 
Constanţa şi Tulcea. Menţionăm ap:>i şcoalele profesionale, şcoala 
normală din Constanta şi un număr însemnat de şcoli private şi 
confesionale, froebeliene, p"imare şi secundare, funcţionând în 
ambele judeţ.e. 

Carierele Un număr însemnat de cariere de· piatră şi granit 
şi minele s'au deschis şi se exploatează în ambele judeţe, 

dintre care menţionăm pe ce'e dela Canara şi Techec hioi din 
jud. Constanţa şi pe cele dela Iacobdet1l şi Turcoaia d:n jud. 
Tulcea. Deasemenea s'au descoperit şi au început a se exploata 
minele de cupr-u, de fier şi manganez de la Altân-Ţepe, Lozova 
şi Car a pelit. 

P w •• 1 Pi!scăriile a•ât de bogate din lacul Ral.imului -si 
escaru e b I D „ I . . I d D ă 

. 
raţu unavatu u,, cum ş1 ce e e pe un re, au 

fost organizate şi căutate sistematic, aşa îndt de unde ele pro
duceau Statului o jumătate de milioil la 1880, i-au adus, în 1916,

de cinci ori mai mult: două milioane şi jumătate. 
Starea Starea sanitară, apoi, a fost obiectul celei ma 

sanit'll'ă mari solicitudini. Numai în anul 1910 un număr de 
3914 bolnavi şi-au găsit sănătatea în cele şase spitale sistematice 
care-fi.,nctionează în jud. Constanţa şi uri număr de 2495 de bol
navi în cele şase ce funcţionează în jud. Tulcea, 

Justitia. Şi, în sfârşit, justiţia a fost organizată, ca şi în 
restul ţăre:, cu judecătorii de ocol, tribunale de judeţ 

şr Qurte de apel la Constanta, asigurând dreptul fiecăruia şi re
primând infracţiunile,-o justiţie ce ar face cinste oricărei lări 
civilizate. 

Iată, pe scurt, opera săvârşită de noi în Dobrogea şi cu 
care avem tot dreptul a ne mândri 
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• X 
• 

OBIECîlUMI ŞI RBCRlfr:\INA�I· 
. 

'-

BULGAREŞîl 
• 

• 

• 

• 

Ne-am ocupat până acuma de cele două judeţe ale D.obro
gei-vech•, pe care le-am stăpânit şi administrat mai mult. lnainte 
de a trece la celelalte două judeţP, din Cadrilater, (Ourostor şi 
Calfacra). să relevăm din ,,lVlemoriul rprezcntanţilor Dobrogei'' 
dela Babadag, argumentele şi recriminările pe care se întemeiază 
în pretenţiunile lor asupra Dobrogei şi pe care dealtmintrelea 
le-am întâlnit în mai toate broşurile de propagandă bulgăreasci 
apărute în ultimul timp. 

Argumbnte Iată argumentele pe care se întemeiază drepturile 
bulgăreşti Bulgarilot· asupra Dobrogei :

1. Pe la 1811-1812 Bulgarii din Tulcea au deschis o şcoa•
lă, în care se învăţ i a se c·ti şi scrie bulgăreşte. · · 

2. La 1855- 1856 oraşul Ju1cea a dat şcvalei sale comu
nale sugestivul nume de ,,Bulgaria Luminoasă'' (Svietla Bulgaria). 

3. r ot pe la mijlocul secolului trecut Bulgarii din Dobro
gea au luptat, alături cu cei din Bulgaria, cont1�a jugului spiii-

-

tual al Patriarchatului ecumenic şi Ja 1871 au trimes chfar re-
• 

prezentanti la adunarea naţională bulgară, convocată la Con-
stantinopol pent11u 01 ganizarea biseric'!i autonome • 

• 

4. ln Dobrogea s'a născut cândva Stephen Karadja ,,un
erou legendar al epocei revoluţionare bulgare''. 

5. Int1·e anii J 870. şi 1877 Bulgarii din Dobrogea au atins
apogeul putercii lor culturale şi eco11omice, având mai multe 
ş �oii primare, mai multe biserici, un liceu cu 4 clase, un epis
copat, două societăţi comerciale, o so :ietate feminină de bine-
faceri şi ma i mu!te corporaţiuni de meseriaşi. 
Obiecţiu!1i ş_i Iată şi obiect·unile şi recriminijt•f!e în contra Ro• 

i·ecriminări mânilor, care îi descalifică şi le ridică orice dre'pl .
de a mai exercita dominatiunf a lor în Dobrogea : 

1. La 1878 mai wulţi oameni politici şi mai mulţi publi--
cişti s'au declarat contra anexărei Dobrogei. 

.. 

' 

• 

• 

• 

• 
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2. Administraţia 1·omânească a fost un lanţ neîntrerupt de
arbitrar administrativ, de ilegalităţi sistematice, de justitie par
ţială, de jaf organizat, de opresiune spirituală şi politică. 

3. Nu s'a acordat locuitorilor dobrogeni dreptul de a fi
reprezentati în parlamentul României, decât în anul 1900; şi 

4. Mai la urmă, Dobrogea nu prezintă pentr11 România
nici o deosebită valoare, mişcarea sa comercială putându-�e 
face şi pe Dnnăre, cum s'a mai făcut, ·şi portul Constanla fiind 

· un lux inutil şi costisitor, iar Bui garii fiind gata ori când să
permiţă _ tranzitul productelor româneşti prin Constanţa pe baza
unor anumite. conventii ecoqomice, ce ar urma să se închee
între ambele state. . ·

• 

' 
• 

• 

• * 
• 

- * * 
• 

S&riozitâtea · Vorbind despre drepturile noastre istorice în Do- .
101• . brogea şi despre opera noastră săvârşită acolo, am 

răspuns implicit la c�le mai multe din ac,ste argumente şi 
motive bulgăL'eşti şi noi. credem că, în faţa datelor precise ce · 
le-am dat, acuzaţiunile vagi şi calomnioase, formulate în ter
meni cât de energici şi de injurioşi, n'au altă valoare de cât 
aceea de a releva o anumită stare sufletească. 

. La alte obiecţiuni aproape nu simţim trebuinţa de a 1 ăs-
punde. Căci, ·într'adevăr, ce fel de evenimente generatoare de 
dr�pturi în favoarea Bulgarilor asupra Dobrogei poate să fie 
naşterea_ pe pământul Dobrogean a ,,eroului legendar'' Stephen 
Karadja, care, drept vorbind, nu se prea ştie•, din�olo de · Ba
bad�g, nici cine a fost nici ce a făcut, ori lupta Bulgarilor do-

. brogeni contra jugului spiritual al Patriar,hatuJui ecumenic, ori 
chiar titulatura şcoalei ·comunale „Svietla BuJgaria'' �in Tulcea?! 

Vec!ti !00
.- Românii pot invoca şi ei, în această ordine de 

daţiun1 ŞI .d . f . . 
h

. . . ·t· . 
A f l instituţii eul-. 1 e,, apte ş1 mai vec I ş1 mai semn1 1cat1ve. st e , 

turale romă- Domnul Ţărei Româneşti Grigore Ghica. I (1672-
neşti 1674) a înfiinţat Mitropolia din Silistra „după pu-

tinţa vremurilor de atunci'' , pe care Grigore Ghica I{ (1748-
1752) a restaurat-o pe temeiu de firman împărătesc, iar Ale
xandru Ipsilanti -� ajutat o şi a subventionat-o, după ct1m se 
vede din hrisovul său dala 21 Martie 1777. Şi acelaş Domn 
Ip�ilanti a ajutat· şi subvenţionat bisericile româneşti din Baba� 
dag şi Bogazchioi (Cernavoda). Şi nu e rău să ştie şi Bulgarii 

., 

• ... 

• 

• 

. -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

•
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că la aceiaşi epocă (1870) la cue ei încep a-şi construi şcoli 
primare în judetul Tulcea, mutesariful Dobrogei Ismail Bey, care 
îşi avea reşedinţa la Tulcea, autoriză pe. profesorul roman Ni
fon Bălăş seu să organizeze şcoli în cele 80 sate româneşti din 
Dobrogea, iar la Silistra funcţiona, tot pe atunci, sub preşlden• 
ra lui C. Petrescu, "Societatea Homână ·de cultură şi limbă", cu 
statute în regulă (din 12 Octombrie 1870) şi cu sucursale în 
Ostrov, �asova, C.!rnavoda, Hârşova, Măcin şi în alte centruri. 

Sforţările făcute dHre sfârşitul secolului trecut, de a creia
şcoli, pentru a lumina poporul, n'au fost, deci, ceva specific 
bulgăresc; şi dacă ele atrag vre-un drept de dominaţiune, apoi
de acest drept cu acelaş cuvânt se pot prevala şi Românii. 

ŞI sl se noteze bine că noi luăm drept dovedite afirma•
ţiunile gratuite venite din partea unor oamen_i cari nu şi-ar pu
tea dovedi mai lntăi calitatea ce-şi dau de „rrprezentan1i· ai
Dobrogei'' 1). 

,. 

* ..

La două din ,,agumentele" de mai sus vom răspunde, însă

pe scurt. 
I1'ost-a Roma- Intâlu este că România la 1878 ar fi fost în conlra• 
,::,�::i�t��- anexărei D?brog�i, hotărât� la Congresul din Berlin

brogei 1 ln forma 10 ca:e se prezmtă, faptul este neexict 
şi dovada peremtorie stă în însuşi faptul material al anexlirei. 

Oploiile. personale ale câtorva parlamentari ori publicişti 
nu pot fi luate drept uointa Romdniei, dupa cum ni�i opinhle 
ce:or câtorva politiciani şi ziarişti bu 1ga1·i din ultimul timp în 
cont· a anexărei Dobrogei la Bulgaria nu pot fi luate drept vo
inţa acesteia, exprimată în forma care leagă şi angajează. 

Dar „patrioţii•' bulgari sunt şi de rea credinţă, pentru că 
nu dau ace'.e opinii în atmosfera · în care s'au produs şi nici 
mAcar in integritatea lor textuală. 

1) Ca să se vadă cum a fost reprezentată Dobrogea la «Con
gresul» <lin Babadag de la 7 lanum·ie -J 918, vom spune că oraşul 
Constanta, de peste 27,000 de locuitori, se vede reprezentat acolo de 
a ((delegaLill, dintre cari 2 necunoscuţi şi unul foşt functionar ro111ân, 
dispărut de vre-o 10-1� ani în Bulga•ia şi fără nici-o le�·ătură, de 
atunci încoace, cu oraşul. 
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Basarabia şi La 1878 noi perdea� Basa_rabia de Sud. în 
Dobrogea contra stipulapunilor formale din convenţia ce o 

aveam cu Rusia. M. Kogălniceanu a protestat în şedinţa Con
gresului dela 19 Iunie 1878, arătând că· ,,după dreptate, nici o 
parte a teritoriu1ui ei actual nu trebuie 'să fie deslipită de Ro
mânia", deoarece "trunchiarea Moldovei de· la 1812 nu putea să 
se îndreptăţească rici prin faptul nici prin dreptul de cucerire" 
şi reînapoiarea unei părţi din Basarabia către principatul Mol
dovei, prin tratatul din 1856, a fost un act de dreptate din par
tea Europei ; a protestat şi J.· C� Brătianu, în aceeaş şedinţă, 
arătand că "despoerea noastră de o parte din patimoniul nos
tru Flu ar fi numai o durere adâncă pentru naţiunea română, ci 
ea ar dărâma în sufletul ei ori ce încredere în tăria tratatelor 
şi în sfânta pază atât a principiilor de dreptate absolută, dt şi 
a drepturilor scrise•. Si de mainainte, parlamen�tari, publicişti 
etc. au dat expresiunea indign"l rei lor în contra atitudinei Rusiei 
care totuşi a gă5it aprobarea Congresului, unde „Cancelarul de 
fer" avea cuvântul hotărâtor, el care nu�se lăsa influenţat de con
sideraţiuni de dreptate, cum at' fi respectarea tratatelor scrise. 
Când însă, România a văzut consumată injustiţia ce ·i se făcea, a 
trebuit să se resemneze şi din acel moment nici o voce · româ
nească nu s'a mai auzit ostilă anexărei Dobrogei, care astfel 
era dobândită cu îndoita jertfă a pierderei Basarabiei şi celor 
10.000 de ostaşi români căzuţi pe câmpiile Bulgariei. 

* * 

Dobrogen!i şi 1n privinţa recriminărei că nu s'au acord�t până 
- d;:wi��le în 1909 locu·torilor dobrogeni dreptul de a fi re-

prezentaţi în parlamentul României, avem de ob
servat că măsura de a se ţinea pentru câtva timp Dobrogea la 
opsrte de luptele şi frământările politice a avut de scop tocmai 
de a-i da răgazul să şi refacă· în linişte gospodăria ru:nată şi 
trebuie să adăogăm că ea a adus ce'e mai bune remltate. 

De altmintrelea, ace3stă măsură s'a aplicat tuturor locui
torilor dobrogeni, fă1 ă deosebire, - �dică vechilor supuşi 
otomani (printre cari şi Bulgarii), cari n'au exercitat nidudată 
drepturi politice, şi Românilor veniţi în Dobrogea din stânga 
Dunărei, cari avuseseră până atunci exerciţiul complect al tu
turor drepturilor cetăţeneşti ;- aşa că nu s'a făcut nimănui nici 
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o nedreptate, dacă nu tocmai acestor Români, mai în drept de
cât 01 ici ne să se. plângă de o măsură ce li s'a1· fi putut păre a

vexatorie, măsură Juată intr'un interes superior de 0rganizare
şi refacere.

Ca în tot ce spun, Bulgarii nu sunt nici sinceri nici de 
bună credinţă, când formulează asemenea recriminăr.i, şi dovada 
este că înainte de 1909 nici un Bulgar nu a cerut drepturi po- · 
litice complecte şi după 1909 nfci un Bulgar n'a căutat să se 
folosească de ele, deşi de atunci Încoace �u avut loc trei alegeri 
generale pentru Cameră şi Senat. · 

Nesinceritatea şi reaua credinţă mai rezultă şi din împ1•e„

jurarea că ei nu vorbesc nimic de drepturile' recunoscute dela 
început tuturor locuitorilor dobrogeni de a participa la consti
tuirea autorităţilor judeţene şi comunale, .__;_ pe urrma cărora am 
avut totdeauna dint '"e Bul�ari _membri în Consi'iile generale ju--

detene şi în Consiliile comunale, { şi chiar ,,Memoriul'' amintit se 
vede iscălit de membri ai acestor autorităţi şi de functionari a t
mi aistrativi, cărora autorităţile româneşti, intr'un spirit de largă 
toleranţă şi echitate, le-a încredinţat, în_ anu!llite sfere, conduce-
rea intereselor pu bi iae cetăteneşti. 

• 

• 

• 

• 

XI 
• 

DOBROGEA-NOUA (CADRILATERUL) 
I 

• 

• 

(Jatlrilaterul Ce1e dJuă ju ieţe ale D Jbrogei-Noui, Durostorul
parte şi Caliacra, formeaiă partea de Nord a Cadrilate-

in
0
teg

b
rantr,. a rulu;, care se întinde în spre Sud până la Lomul� 

o roge1 
lb p d. 

. 
I . f . I K . I . ------ a • rova ,a ş1 cursu 1n er1or a amc1cu u1, pe · 

o linje aproape paralelă cu_ calea ferată Rusciuc-Varna, ină1ţân
du-�e în partea sud-estică pe un număr de ,,pianine'' b1lcanice
cnre formează rezemăt0area de Miază-zi a s"aunului etrusc ce
este podişul dobrogean, considerat în fntregimf a lui.

lntreg Cadrilaterul a fost privit, în toate timpuriilr, ca fă-
când parte integrantă din Dobrogea şi constituind împr:eL nă �cu 
restul podişului ei şi cu înălţimile de Nord din judeţul Tulcea, 
acea 11nitate geografică aparte, care se deosibeşte fundamental, 

• 

• 

• 

• 

•
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de regiunea balcanică dela Miază-zi, ( despărţită de ea prin în• 
nălţimi râpoase în partea de Răsădt şi prin depresiuni neprac
ticabile în partea de Apus) şi" se apropie, prin întreaga sa struc
tudi, de Bugea;ul basarabean, de care se desparte prin cursul 
inferior al Dunărei şi de Bărăganul Munteniei, (de care_ e legată, 
pe valea Cara-su, prin monumentalul pod de pesta Dunăre şi 
liota Cernavoda-Constanţa. 

Com�nitate Populat de aceleaşi neamuri în vechime ; având 
istorică aproape de Balcic, la Ecrene, reşedinţa de vară a 

marelui rege_ dac Burebista; cucerit apoi de Romani, tari l-au 
presărat cu o sumă de cetăţi ce formau puternica lor linie de 
apărare şi ale căror urme se văd încă la tot pasul; stăpănit mai -
târziu de Bizantini şi administrat de seniorii locali de sub depen
denta lor; bântuit, după vremuri, de răvălirea tuturor barbarilor 
printre cari şi Bulgarii, cari în r,.giunea Varnei au exercitat, în• 
termitent, oare-care d·ominaţiune; Cadrilaterul urmează şi din 
punctul de vedere istoric aceiaşi soartă pe care a avut-o tot 
restul Dobrogei, fiind supus aceloraşi influenţe, după cum din 
punctul de vedere fizic el formează aceiaşi expresiune geogra
fică cu restul provinciei noastre de peste Dunăre. 
Colonizarea In evul med·u, după 1444, el a fost cel dintâiu 
turco-tătară colonizat cu Tµrc·i şi Tătari aduşi din Asia-Mică, 

cari formau, până la 1878, aproape unanimitatea popu1atiunei 
şi formează încă până astăzi majoritatea ei : element etnfc com
pact, ce se întindea până dincolo de Rusciuc, fără nici o altă 
atingere cu Bulgarii balcanici, şi pe -lângă care s'au putut men
ţinea, cu o uimitoare tenacitate, numai Românii de pe malul 
drept al Dunărei şi Mocanii transilvăneni, cari, in transhumanţa 
lor anuală, străbăteau şi colindau cu turmele lor podişul bo
gat în păşune· al Dobrogei până dinco 1 0 de Varna *). 

. *, Etnologia nu şi-a spus încă 1dtimul cuvânt despre Horcoi (zişi şi 
Erh) populaţiune ele limbă bulgară din regiunea Dunărei, cu totitl deose
bită de a Palcangiilor sau Otajofcanilor din Stara Planina şi Tracia atât 
după tipul ei (negricios şi cu trăsătu1·i regulate), cât şi clupă port (î,; totul 
asemănător portului românesc dvn re9iunile dela munte: «benevreci• albi 
bărbaţii, 't�i loc de şalvari negri şi fote femeile, 'tn loc ele rochii), cât şi în sfârşit dup<?, unele particiclarifăţi linguistice (forma genetivală ,i,i o şi u

la substantivele accentuate -în loc de ă şi ă t a Bulgarilor clin Tracia şi din Balcani 1, f ormâttd un dialect ce se vorbea odată dela Marea Neagră până la Isker,-cea mai veche graniţă bulgară de .Apus,-şi se mai vor-beşte astăzi înfre Varna şi Iantra. · 
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Prig.oniri fo. Dela 1878 condiţiunile. ct·� Cairilata s'au pre• 
teresate făcut în mare parte • .ln rolurile, de aci înainte 

schimbate, noij stăpâni s'au î 1tors cu ură în contra stăpânitorilor 
de mai nainte, încurajaţi de o administraţie însufleţită de aceleaşi 
sentimente. Drept vorbind, în· această atitudine nu era numai o 
chestiune de porni ce sufletească, ci şi. una de interes material ; 
Bulgarii aveau tot interesul �e a sili pe Musulmani să plece din 
vechile lor aşezări, pentru a le putea lua pământurile. Si tactica 
le-a reuşit în bJnă parte: de pe la 1900 mai cu se'lmă, con
voiuri întregi de Musulmani, bărbati şi femei, bătrâni şi copii se· 
îndreptau, într'un trist exodiu, prin toate şchelele Mărei Negre,
mulţi. pe Dunăre şi unii• chiar prin Constanţa,-spre Anatolia, de 
un.ie strămoşii lor veniseră cu patru veacuri şi jumătate mai 
înainte şi unde acum guvernul otom�rn le oferea aclăpost şi loc 
de hrană. Ei îşi părăseau. astfel căminurile şi pământurile de 
cultură, pe care Bulgarii, le cumpărau pe nimic, ori le cotropeau 
pur şi simplu, intrând în posesiunea lor prin violenţă, pentru a 
le prescrie apoi pe baza unei_ legi speciale, cu termen de _prts• 
cripţiune redus, făcută par'că . anume de legiuitorul bulgar în 
acest scop. 

Stăpânirea De aceia nu e de mirare că, la 1913, când ar-
românească · matele noastre au trecut graniţele Do_brogei vechi, 

populaţiunea .musulmană din Cadrilater le-a primit cu un entu• 
ziasm ce nu se poate descrie, considerând ostaşii noştri ca pe · 
nişte liberatori de un jug umilitor şi de nesuferit: şi iarăşi, nu 
e de mirare că cu acelaş sentiment de caldă simpatie, de uşurare . 
şi de înc1·edere, au fost primite autori1ăţile române, mai târziu 
când au luat în primire cele două judeţe ale 0Jdrilaterului, pe 
care aveau să le admir.istreze în viitor. Erau în aceste manifes• 
taţiuni toate speranţele nnei populaţiuni op_rimate şi maltratate, 
care-şi aştepta m1ntuirea, cu credinţa că va fi sustrasă de la 
arbitrarul unei stăpâniri silbatice şi pusă sub scutul unor legi 
care să-i ga! anteze viaţa, averea şi credinţele religioase. 
�111n:a u�astră Timpul scurt cât am adminîstrat cele două ju• 
rn Uaclrilater deţe din Cadrilater nu ne•1 permis să introducem
în ele de cât o parte neînsemnată din îmbunătăţirile ce formau 
obiectul unui bogat program de muncă. 

1n tot cazul, populaţiunea setoasă de dreptate din acea 
regiune n'a fost amăgită _în aşteJ)tările_ sale .. 
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Populaţiunea Am găs·t în Dobrogea-nouă o populaţiune totală 
de 285 625 de· suflete /l42.J32 în jud. Durostor şi 143.093 în 
jud. Caliacra] din care 131.69) Musulmani, 122.783 Bulgari şi 
restul Români, Ruşi, Sârbi, Evrei, Armeni, A banezi, Ţigani şi 
alte naţionalităţi *) 

Cum se vede chiar statistica bulgară recunoaşte majo
ritatea Musulmanilor din Cadrilater, cu toată împuţinarea nu
mărului l<,r, nu numai pentru conicleraţ'uni „p1triotice", ci şi 
prin măsurile ce s'au luat şi violenţele la care s'a re:urs pentru 
a-i sili la emigrare.

Vechh!teo. In ce priveşte pe Bulgari, cari vin imediat după 
Rulgarllor Musulmani în ordinea im portanţei numedce, ei

suut o populaţiune supra-pusă numai de câţi-va ani, veriită în 
cea mai mare parte din B.dc tni şi din Tracia şi în parte din 
Bugeacul basarabean, fie deadreptu ·, fie după oarecare popas 
în Dobrogea veche, lucru ce s'a constatat în chipul cel mai au
tentic, după proprii mă tu ·is"ri, de comisiunile întocmite prin 
articolul 6 al legei din 1 Ap ilie 1914 pentru constatarea c .. li
tăţei de cetăţeni români a locuitorilor din Cadrilater şi după 
cum s'a recunoscut, cu câţi-va ani mai minte de etnolr.gii bul
gari Miletici, lşirkoft, Romanski şi --alţii în studiile lor sti nţifice 
deja menţionate. 

Progresele Prin legea organică din 1 April 1914, leg·uitoruî 
realiza�e sub român a pus temeliile unfi o·ganiiări temeinice a 

Romani Cadrilaterului, conducându-se de aceleaşi principii
larg democratice de care s'a inspirat legiuitorul din 1880 pentru 
Dobrogea-veche. 
Legea din 1 E 1 a aşeut viata comunală ş, judeţeană pe baze 
Ap.ril 1914: constitulionale; a introdus în Cadrilater aceiaşi ad

ministraţie şi justiţie ca şi în tot n gatul României; a dispus 
înfiinţarea unej Curţi de Apel la Constant", atât pentru înles-

2) Aceste cifre sunt cele arătate de statisticele oficiale biilgăreşti.
Conştiinciozitatea lor pare însă mai mult de cdt dubioasă, dacă

ţinem socoteală de faptul că Găgăuţii (popiilaţie de origină niult cUscii
tată: după unii urmaşi ai Pecenegilo1· şi Cmnanilor, clupă alţii iwmaşi 
ai vechilor Greci, cari şi-au pierdut limba, adoptdncl pe cea tiircească) 
wri locuesc pe maliil Mărei Negre şi cari în unele statistici figurează cit 
cifra de 4723 1în realitate mult mai numeroşi!) n1t au măcar rubrica în 
�tatistica oficială bulgă1·ească, ci sunt înglobaţi în rubrica Bulga1·il01·; 
iar în ce priveşte pe Români, ei sunt arătaţi în această statisticei, în 
număr de numai 8615 (ci{t·ă cu mult inferioară celei adev"ărate !:, 
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nirea justiţiabililor, cât şi pentru a ,1sigu--a u-nitatea de juri�di�ţiun�, 
mai ales în p1·ivinţa rapo· turilor juridice dintre Musulmani, ce 
trebue;c a fi soluţionate după legea religioas� a Şerlaiului; a 
trecut în sarcina Statului întrtţir.erea rrincipalelo1· moschee şi 
plata personalului ce le d, serveşte, care mai 'nainte era in sar;
cina comunităţilor religioase; a asigurat dreptul de proprietate 
a] fie că1ufa, punând cap cotropirilor din trecut *) ;. a dispus ca
titJurile vechi de detentiune imobiliară mirie să fie verjficate şi
ac e a s t ă  d e t e  n{ i u n  e transformată în proprit tate .absolută
pr·in răscumpărarea dijmei, adoptându-se s is t e m u I aplicat,
cu atât de satisfăcătoare rezultate, în Dobrog a·veche ( căci în
Bulgaria nimic nu s'a schimbat din vechea conditiun·e: juridică
a proprietătei legiferată în codul proprietătei fonciare otomane
din 1858); într'u -i cuv�nt a introdu� r ega;itatea şi ordinea în
toate instituţiunile unde mai înainte tronau arbitrar-ul şi samavolnicia

·E de regretat că timpul n'a permis ca această lege să fJe

aplicată în întregime şi să dea toate roadele ce se aşteptau de la ea . 
• 

* 
• 

Adminis- In ce priveşte personalul administrativ, vom spune 
traţia că în frunt�a ambelor judete s'�u nµmit ca- -�ref1rcţi 

• 

doi adm:nistratori încercaţi şi .oamen: de inimă, cari au făcut 
sforţările cele mai lăudabile pentru a introduce ordinea şi buna . 
gospodărie în j u def ele lor r�spective. 

Şosele Iată câteva rezultate ale activităţii lor: 
Din primăva1·a anu'ui 1914 şi ·până la mijlocul lui 

August 1916, s'au făcut în Cadrilater, unde căile de comunic„ţiune 
erau putirae şi în rea stare, peste 500 l{m. de şosea (200 km • 

• 

în jud. Durostor şi 300 km. în jud Kaliacra, cu podurri, podete 
şi cantoane, unindu-se între ele Sillstra <!U Bazargicul prin Bei
Bunar şi Bazargicul cu Cpnstanta prin Hairanchioi şi ·11anlâk. 

I 

• 

., 

" 

�t) In clarea sa de sean1ă ast1pra .iudeţului I{aliacra (p. 62) pre-
fectul G. Geo1·gesct1 dă în această privintă exe111plul tipic al fraţiloI'
Co�toff din satt1l Poiraz, cot11t1na Pcelarovo ,,cai'Î, })rin violenţă, în
11rn1a constitt1i1·ei Statt1lt1i 1Jt1lg·ar, at1 <lesfiinţat satl1l po1Julat de „c\.1-abi, 
n11 aca1)a1„at vatra satt1lui, tot bozluc-1.11 şi 01„îce alte _te1·enu1·i libere
ale SLatt1lt1i, ast-fel că astă-zi stă1)ânesc peste 2000 ha., lle când după
toate actele bt1lg'-are ele i1nptlneri şi dt1pă toate reg·istrele de proprie
tate ei nu trebae să aibă în stăpânire de cât maximum de 759 ha. . 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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Şcoli 
La sfârşitul anului 1914 funcţionau în jud. Du-

rostor: 31 de şcoli froebeliane cu 2016 copii şi 67 
de şcoli primare, urba e şi rurale, cu 7415 elevi; de asemenea,
un liceu la Silistra, înfiinţat la 1 Aprilie 1914 şi două şcoli pro
fesionale, din care una la Silistra şi alta la Turtucaia; în sfârşit

• 

o fermă agricolă, în apropiere de Silistra şi o şcoală de ucenici 
agricoli, ambele întretinute de Ministerul Domeniilor, cum şi 11
cercuri culturale pentru adulţi, care începuseră să dea cele mai 
frumoase rezu!tate. 

La aceiaşi epo �A, în judeţul Kaliacra funcţionau 26 de şcoli 
froebeliane cu 1183 copii; 87 şcoli primare româneşti, urbane Şi 
rurale, cu 6620 elevi; 3 şcoli primare bulgăreşti, cu 1397 elevi;
6 şcoli turceşti cu 562 elevi; o şcoală armenească ct1 44 elevi,

şi un seminar musulman cu 182 elevi. 
Spitale şi S'au înfiinţat patru spitale sistematice, câte două 

alte servicii în fiecare judeţ (la Silistra şi Turtucai,, la Bazargic. 
şi Bale ic) şi un însemnat număr de dispensarii in diferite centre; 
s'at1 făcut importante lucrări de pavaj atât la Silistra cât şi Ja 
Bazargic şi s'�u întocmit proecte pentru alimentarea lor cu apă 
şi cu iluminatul cu electricitate; s'a organizat poşta, telegraful şi 
telefonul, făcându-se instalaţiuni noi şi legături în toate direcţiile; 
apoi poliţia şi jandarmăria, garantându-se s�guranţa cetătenilor, 
�um şi regimul silvic şi pescăriile Statului, asigurându-li-se m ij -

Joacele de existenţă. Intr'un cuvânt,. toate serviciile publice au 
fost organizate şi funcţionau în cea mai bună· rânduială. 
Calea fei·ată Statul, încă dela început, cu însemnate sacrificii, 
l\lii•oea-Vodă a construit, în mai puţin de opt luni; calea ferată 

Bazarglc M. V ct· 8 . . 
t· 

,. 
. 1rcea o a„ aza1„g1c ş1 cazarme spa 1oase 1n am-

• 

beie judele. • 

Bănci La rândul său, iniţiativa privată s'a arătat activă, 
• 

după exemplul dat de autorităţi. Băncile populrre 
ce depindeau de Banca Agricolă Bulgară au continuat operaţiu

nile lor şi o sumă de mari instituţiuni financiare din România 
au înfiinţat sucursale în ambele capitale ald judetelor din · Do
brogea-noua, î�lesnind agricultorilor, comercianţilor şi industria
şilor ereditu.l, în condiţiuni mult mai avantajoase. 

lată aci, într'un timp numai de trei ani, o muncă conside
rabilă depusă pentru organizarea administrativă şi economică a 
acestei regiuni şi o însemnată operă pozitivă de progres să„ 
'Vărşită. ____ · 

• 

• 

-

• 

• 

•www.minac.ro



XII. 

INCHEERE 

Se va fi observat că, în fugitiva expunere ce am făcut 
asupra progreselor realizate în Dobrogea, n'am menţionat - de 
cât o parte a măsurilor legi!'\lative şi lucrărilor · executate de 
Stat pentru ridicarea condiţiunilor ei economice, culturale şi 
sociale în genere. 

E adevărat că în nici o altă parte a ţării Statul nu şi-a im· 
pus atâte·a sacrificii ca în Dobrogea, pentru că nici o altă parte 
a Regatului nu înfăţişează un interes mai vital şi mai hotărâtor 
pentru viitorul lui. 

Pentru a avea, însă, o idee complectă dei.pre acele pro
grese, ar trebui să arătăm şi ceea ce au făcut autorităţile lo
cale, - judeţele şi comunele, - în aceiaşi direcţie; şi ar mai 
trebui să arătăm admirabilele sacrificii ale poputaţiunei �obro
gene, atât de doritoare de prop!şire şi atât de accesibilă civi_
lizaţiunei. 

Numai dacă s'ar lua sat cu sat şi s'ar înşira tot ce s'a 
făcut pretutindeni în vremurile din urmă, comparându-se starea 
de lucruri de astăzi cu cea din trecut, numai atunci s'ar vedea 
munca uriaşă a tuturor, - Stat, Judeţ Comună şi particulari,
pentru înălţarea Dobrogei la gradul de prosperitate şi  cie cul
tură la care ajunsese în momentul isbucnirei răsbo\ului mon� 
dial şi participărei noastre la el. 

Aceasta însă ne-ar duce prea departe. 
Ajunge să spunem că toate·oraşele din Dobrogea _au fă� 

cut progrese uimitoare de 40 de ani încoace şi că nu există 
comună r�1rală unde locuitorii, prin comitetele constituite din 
sânul lor şi cu contribuţiunile lor benevole, să nu fi ridicat o 
biserică, un local de primărie, o şcoală, o infirmerie, sau altă 
clădire de interes obştesc. 

ln definitiv, chiar şi numai datele de mai sus ne arată 
îndeajuns însemnătatea pe care Regatul României a dat-o pro
vinciei sale de peste Dunăre şi ne pun în măsură de a avea o 
judecată dreaptă asupra spiritului civilizator al .rasei noastre. 

* 

.. .. 
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Stăpdnilă de strămoşii 11oşl1·i Daci şi Roma11i ca şapte se
cole inainte ca hoardele bulgare să-şi fi făcut apari/iL1nea pe 
şesurile ei; stăpânită apoi de lmpăra/ii Romani de Răsărit şi 
după· ei de voevozii Ţărilor româneşti, dela cari Turcii au czz� 
cerit-o în secolul X V; reincorporată in sf ârşif, cu preţul sângelui, 

. iar Patriei-mume la 1878,-Dobrogea e vechiu pământ româ
nesc şi Romdnia are asupra ei drepturi istorice ce nu se pot 
tăgădui. 

. Destinată, prin aşezarea şi configuraţiunea ei, să dea acces 
· 1a Mare Ţinuturilor din stdnga Dunărei, cu care totdeauna a
fost unită prin cele mai puternice legăt1iri, - Dobrogea forniează

• 

cu ele una şi aceiaşi expresiune geografică, topografică şi e-
conomică, ce nu poate fi· divizat4 fără a o osândi la lâncezire
şi ruină, iar pentru România ea este însuşi plămânul prir1 care
respiră şi nu-i poate fi răpită decât numai cu voinţa de a o

înăbuşi. 

· Populată din timpurile cele mai vechi de Roind.ni, ca por-
ţtune a teritoriului pe  care poporul românesc s'a formal in 
cursul vremurilor şi unde el a stăruit fără î11 trerupere, de secoli, 
alcătuind şi acum marea majoritate a populaţiunei şi· stăpd11ind 
cea mai mare parte a solului ei,-Dobrogea e Ţară romdnească şi 
România, prin opera civilizătoare ce a îndeplinii acolo dela 
1878 încoace şi prin avdntul economic şi cattural ce i-a dal 
cu insemnate sacri/icii, a cimentat şi mai mult şi penlrzz toţi 
vecii, legăturile ei cu provincid sa de pe malul l'rlărei Negre 

Din orice punct de vedere am considera-o, Dobrog-t-a 
• 

rămâne indls9lubll legată de soarta Statului şi Neamului ro-
mânesc, Iar sabia şi focul, jaful şi crima, ce totdeauna Bul
garll,-începând cu Asparuch şi sfârşind cu Ferdi.nand de 
Coburg,-au adus pe plaiurile sale; ·nu· constituie titluri vac, 
labile la stăpânirea el. 

• 

• 

• 

• 

• Ioan N. Roman
• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

'· 
, 

• 

• 
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Camllle Allard : Souvenir d' Orient : la Dobroudscha 
Paris 1859. · • 

Souvenir d'Orient: la Bulga„ie orientale,· Paris 1894.
Karl Peters : Grundlinien zur Geographie und Geologie der 

Dobroudscha, 1866. . . 
Baron d'Hogguer : Rtnseignements sur la Dobrodja, son 

etat actuel, ses resources et son avenir, 1879. 
Le Jean: Ethnographie de la Turquie d'Europe. 1861. 
F. Kanltz : la Bulgar ie danubienne et le Balcan, Pari!J, 1�8�.
Dr. W. �uland,: Geschichte der Bulgaren, Berlin 1914.
J<allnka : Antike Denkmă/er in Bu.lgarien. 
Martens : Nouveau rec11eil de traites tom. Vili, Ootin

gue, 1831 .. 
C0_ lrecek : Geschichte der Bqlgaren. _Prag. 1876. 
Le Jean, Mlrcovlci, Mackensle,-lrby, Ktepe, t, hărţi etno-

grafice. · .

Revue ·de Geographie, 1878-1879 
O. Rlzoff : Les Bulgares da·ns leurs frontieres h1storiq11es, ·

ethnographiques et politiques (Atlas confenant 40 ca, tes), · Berlin 1917. 
Lj. Mlletlci: Das Ostbt1lgarische · in Schriften der Balkan-

Comission, Wien, 1903. . . 
Storoto bt11g·arsko naselenie vu seaveroiztocina Bulgaria, ·

Solia, I 902. 
A. lschlrkoff: Romunska · Dobroza, Bulgarski Pregfed,

an. \I. voi. I V. 
La Bulgarie et la Dobroudja, 1:lerne, 1918. 
Dobroudja et Ies revendications rou,maines, Lausann�1 19 J Ş. 
O. T. Danai·11off : Les pretention� de la Roumanie sur le 

terriloire bulgare et la viile de· Silistrie, 1913. 
C�I. Cantargleff : · Curs de Gevgra ie militară predat l• 

,coala de ofiteri din Sofia, 190 I, (în tra ucere romAneaacl, Bu-
cureşti, 1905). 

· � #O � • 

Sbornlc (publica/ia Ministerului·de ·1hstrucJie din Bulgaria). 
Memoire des .reprezentants de la Dobroudj11 Babadag·. 

I 

1) Lucrări consultate, însă necitate in text, pentru a DU îngreuia
lectura 
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• 
• 

• 

• • 

• • 

• 

• • • 

-
• 

• 

• 

• 

' 

•

• 
www.minac.ro



i. Ionescu (dela Brad): Excursion agricoie dans ia plaine
de la Dobroudja avec une carte ethnographique, Constantinople 1850.

N.  Iorga: Droils na/ionaux et politiques des Roumains dans 
la Dobrogea, Iassy, 1917. 

Noteş d'un historien sur Ies evenements des Balkans 
Chilia şi Cetatea Albă. 
Ce reprezentăm în Dobrogea, Vălenii de Munte, 1910. 
D. Onclul: Originele Principatelor-Romdne, Bucureşti, 1010.
Din Istoria Romdniei, Bucureşti, 1913.
Mircea-cel-Bătr.ân, (cuvântare comernor_ativă _ _la cinci sute

de ani dela moartea lui), Bucureşti, 1918. 1. 

Al. P. Arbore: -Din · etnografia Pobrogei; Aşezările Bul-
garilor, Bucureşti, 1916. . · . · ·. . _ 

-. V. A. Ureche : Istoria Roinânilor.
Petrescu şi Sturdza : Acte şi d-ocumente privitoare la

România. · 

O. Crlstodorescu. Portul Constanta.
M. D. Ionescu: Dobrogea în pragul veacului al XX-iea

Bucureşti, 1904. : . 
I. I. Nacian : La Dobroudja economique et sociale, son

passe, son presen[ et son avenir, Paris, 1886. 
V. Pârvan: monografii despre Trophaeum 1rajani, Ulmetum,

lstriopolis. 
Ioan N. Roman : Dobrogea şi drepturile politice ale locu

itorilor ei, Constanta, 190�>. 
Studiu asupra proprietăţei rurale din Dobrogea. O-tanta. 1907. 
N. P, Comnen-e: La Dobrogea (Dobroudj(Ij essai histori

que, economique, etnographique el politique avec 10 cartes hors
texte en couleurs·, Lausanne. Paris, t 9 !8.

Un român: Cadrilaterul Bulgar, Bucureşti, 1913.
Luca Ionescu: Dare de seamă a iud. Tulcea, 1904. 
Se. C. Vârnav: Situa/lunea generală a jud. Conslanfa la 

t11cepulu/ anului 190}, Constanta, 1904. 
George Georgescu: judeţul Caliacra din punct de vedae 

administrativ,financiar, economic, social şi cultural, Bucureşti, 1915 
Ion N Cămărăşescu: Durostorul, expunerea situaJiunei 

judeţului la 2 Decembrie 1914, . Bucureşti,: 1915. . 
C. Teodort seu : Din trecutul Dobrogei, Bucureşti, J 897.
Roman Sorescu (Arhimandrit): Mânăstirile dobrogene, 

Bucureşti, 1914. , 
· 

N. Iorga, O Vâ'-san, C. Brătescu, O. Murgoci, A: Me
tronlu, O. Arghirescu, Ioan N. Foman s. a., articole în Ne1-
mul Românesc, Mişcarea şi diferite reviste. 

Anuarul Statistic al României, Bucureşti, t 912. 
Statistica comercialii a României, Bucureşti 1913. 
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Pe stânca umezită de-a apetor năvală, 
Cu sUnca lnjrăţUă prin visu-i de granit, 
ln ceată şi furlUnă liman ce nu inşeală, 
�ătrânul far de veghe slă purur-i neclintit. 

Petrece cu privirea în ş,te«r.sa depirlare 
Corăbiile - atrase de nesfârşitul larg 
Şi'nfru1tM jărd te.imă a .vânt.ului turbare· 
Şi valurile mării ce'n, jurul lui se sparg. · 

. ' 

Jar noaptea când slăpât'lă coboară peste fire, 
Sfios atunci şi-aprinae pâlpditorul foc 
Şi de pe stânca naUă cu d.alb1i1,-i sJră_J.udt·e 
ln depărtări aruncă o �are de noroc. 

V. LAINIC�I\NIJ
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Şi ,iarăşi zic: de-i lacrima fierbint� 
Şi-o simţi că frige, inimă, nu geme! 
Nesocoteşte-a lutului blesteme -

ln ceruri toate lacrimile•s sfinte. 

O, lasă-le să picure 'nnainte ... 
Sunt laurii durerii, -. nµ te teme 
Sub roua lor, ca florile 'ntr'o vreme 
Vei străluci, căci jertfa la nu minte. 

lat· când tăcerea 'n sdnu-ţi şi-o aştertte 
Imperiul vast, - şi'n faptul dimineJii 
Din slăvi o rază, pogorând, şi-o cerne 

'Tot aurul pe fruntea ta m.îhnită, 
Să şlii că jertja'n cer a fost primită 
Şi· ţi-a surâs răscumpirarea vieţii. 

A, MANPl'tlJ 

, ,-·· 
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C.I\TEV I\ INSEMNARI I\SllrRI\ CERCHEZILOR, 

GREC.I LOR . 51 I\Rl\f'ILOR . DIN oo·DROGEI\ 

ln legătură cu studiul Domnului B. Cotov . asupra 
Cerchezilor din Dobrogea, publicat iri No. 3 ·(1921) din 
„Analele Dobrogei", socotesc că trebuiesc amintite une(e 
ioformaţiuni lămuritoare asupra actstei populaţiuni intcre-· 
sanle care, venită de aşa de departe,- a poposit şi s'a 
măcinat prin aceste meleagu_ri,._ nema1 lăsând �icj · o urmă, 
afară doară ·de .amintirile pe care le mai păstrează unii
din bătrânii cari i-au cunoscut. . 

· 

Prin Cerchezi se înţelege, ca numire generală, toate 
popoarele care trăiau pe povârnişul nordic. al lanţului cau
cazic, pe câmpiile Cubanului până la Ai;iapa şi ,de aici 
dealungul pantei sudice a acestui lanţ de munţi, pe coas
tele ostice ale Mării-Negre p:1nă in ţara Ubychiei. 

Vecini la hotare cu Ruşii, au pttrtat războaie cu aceş
tia, pânăce în 1849 au fost infrânti şi supuşi cu desăvârşire. 

După complecta înfrângere din 1864, au emigrat în 
număr de 400 OOO în Turcia,-din care număr o parte au 
fost aşezaţi in Europa, in Bulgaria şi Rumelia ostică 2).

1)Ad. Bcrger, Die Ber9viil1cer des Caucasiis în Petermann's Mitthei'un
gen 1860 Cap 111 îshorkcssichor Stamm pg 169. 

2) C. lirect-k, Dc�s Fiwsfentwin Bulgarien pg. 146
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Din numărul de 10.000, · deslinat pentru regiunea Siş•. 
tovului, Nicopolei, Rqsciucului, s'au aşezat şi în· Dobrogea, 
fn anul 1864 1).

După alţii numărul lor tolal se ,socotea la 250;000, . 
din care s'au făcut şi aşezările. :Jo:r ,din Dobrogea 2). 1 

Peters îi găseşte în Ball<igeşli, ia număr de 67 case,· 
în Giulpunar (Fântâna rozelor), şi îolt''un sat nou locuit. 
Subasch;, la sud de Rassova. Unii· din ei ernu inrolati 
ca soldaţi în armată '3) _.

• 

Deşi sprijini-ţi de- arfmlnistra�ia, turceaseă, · ei duceau- 0 

o viaţă mizerabilă, din, punct de vedere economic, nu man
bună decât a Ţigauilol'. Era uri popor viteaz şi primitiv,, ·
do păstori, prea puţin deprins cu viaţa agricolă. ! Hoţi de
drumuri şi de vite _erau, şi din această p!'icină JiU fost o
foarle mare povară pentru populaţiunea creştină agricolă
şi chiar pentru mahomedanii vecini.

Serveau în armată în cavuleria neregulată. 
Ca şi mahomedanii îşi rădeau părul, pu_rtau mustăţi 

şi o barbă deasă. Erau foarte buni călăre\i şi infanterişti. 
Femeile lor rivalizau în frumuseţe .cu cele georgiene,· 

Fecioarele purtau o _cingătoare de piele, care le strângea 
aşa de tare pieptul încât oprea dezvoltarea sânului, aşa 
că tinerele fete atrăgeau atenţia prin această lipsă com
plectă a frumuseţei femeeşti. Cingătoarea pe care o ţ urlau 
nu avea dreptul s-o rupă decât bărbatul, în ziua nunţii 
cu vârful cuţitului. Fetele erau vârJdute de către părin- 1 

ţii lor, iar Io lipsa acestora, negustoria putea să fie indrpli
nită chiar de către frati. 

Un bărbat îşi pulea vin'de deasemen�a ft·meia v,ino-
vată de adulter.4)

' 

·I l Nouvelles anna/eş ele la yioyi·aphie et de l'histoire. Paris 6 serie
tom I (11 annce) 1865 pg. 370. 

2) Eryaenztiiigsblatter Ziii· Kenntnis der Gegemvart. H ,rausgegobon
von H. I. Meyer redi�irt von Dr. Otto Damm_er E, ster Uand. 'Hi•dburghausen, 
Verlag d.es Bibliographischen Instituts 1Ş,ti6(R) pg. 35; Fr. Hellvald, Die. he1ttige 
Turkei. �childerung von Land tind Leulen dos 11smat1ischen Re·rhes în Eu
ropa vor und nach dem Kriege von 18i7-78 Leipzig 1878-18i9, 2 voi. voi. 
I pg. 249-310 despre 13olgaria, Dobrogea, şi Cerchezi. 

3) Peters, Gnm,rll'inie,n 7,11,r Geogmphie muf. Geologie dei· Dobi-01tdsha
pag. 54. 

4) Asupra obiceiurilor, de allmintel'i fuarle curioase, care le ţara.ele
rizează viaţa lor se poate vedea descrierea foarte amănunţită şi interesantă 
a lui Frederic Dubois de Muntpereux, Voyage auto1.ir clu Ca11case chez les 
Tche1·kesses et les Ablcases, Paris 1839, 6 vo·umes, ve I. pg. 114' · 145 . 

•

www.minac.ro



506 

"' ln Dobrogea ei s'au aşezat în Slava cerchezească, 
Armul/ia, Orlachioi, Can!â-Bugeac, Camber, Isaccea, 
Accadân, Başchioi, Almagea etc. Ca amihtire a exis
tentei lor de odinioară, în Dobrogea, e numelţ s3:tului 
Slava cerchezească din plasa Babadag. 

După războiul din 1877-78 ei au emigrat din Do
brogea, uade nu s'au mai lntors. 1)

Pe lângă toate celelalte naţionalităţi, care au locuit �i 
se mai află încă în Dobrogea, la oraşe se găsesc Armeni, 
Greci, Polonezi şi Evrei. 

Un sat de Greci ii indică I. Ionescu de la Brad. ,,Les 
Grecs · habitent Ies villes ; nous · n'avons trouve qu'un seul 
village de 29 familles qui apres avoir sejourne de l'autre 
cote du Danube, en Bessarabie, sont venues s'etablir dans 
Ia Dobroudja" 2).

După . Lejean, ii cunoaşte şi Peters, care spune că 
satul avea 30 familii, 

Pe lângă aceasta, Grecii locuiau în oraşe ca negustori
şi cârciumari. . 

· ·· 

De asemenea erau şi .buni cârmaci. Viscovich dă 
pentru Tulcea 1500 locuitori Greci, care, număr i se p�re 
mic lui Peters. Grecii se aflau încă �00 în Sulina, 800 
ln Constanţa, iar în Măcin .şi Babadag câte 50 ; la ţară, îm
preună cu numărul din satul Alibecliio;, atingeau cifra de 
1000. Se ridica totalul cam la 4000 locuitori, 

După ce însă pădurile din apropierea Tulcei au fost 
cu desăvârşire devastate şi n'au mai avut lemn· pentru 
lucrul corAbiilor, · această populaţiune a început să se 
ocup& şi cu alte îndeletniciri. 3)

In Dobrogea se găseau odinioară şi Arabi, ca ln 
salul Dokousagatsch, lângă Bazargic. . .Elle se compose 
d' Arabes de Syrie, appel�s la ii y a quelques annees par un 
pacha qui avait remarque l'aptitude agricole de celte po-

1> Brutus Cotov, Din trecutul Dobrogei in Dunărea de jos An. I No, 4
5, 6, Idem, Cerchezii (nu ueam dispărut din Dobrogea) în Analele Dobrogei 
1921 (An. Il) No. 3 pg. 394'-416. 

. i) I. Ionescu E:x:cu1·sion agricole dans Za plaine de Za Dobroud)'a 
pg. 82 

3) Pentru satul Alibechioi vezi C. Iirecek, Geschichte dei· Bu·lgaren
pg. 675 unde dă numărul de 217 suflete. 

Lejean, Ethnographi.e de la Tur�uie ·europeenne pg, 14; •U1_1e ville 
toute moderne, la Seulina, est peuplee en grande majorite de comil'lersants 
grecs, qui y ont succ·edo aux Russeş chasses ii y quatre ans. > 
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pulaţion; elle se compose de cinq �illages dont un Arab
Keui etait en ruines en 1854. Les aut�es paraisseot 
avoir prospere. 1)

Despre dânşii pomeneşte şi Papadopoulos Vretos 2)
şi Ubicini 3)

1922 Octombrie 9 Sibiu Alex· P. Arhore 

Profesor la liceul <Gh. Lazlr>•·-Sibiu 

.. 

1) lbidem pg. 31,
2) La Bulgarie anciemie et moderne Leipzig 1816 pg. 151.
3) La Dobroudja et le delia du Datiub11ctn Rev� de Geogra-phi� 1879
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PeGl\5\J5 INHI\ MI\ T 
� fit SCHILLER -

La târgul pentru vite, din Megidia poate, 
Printr'alte multe mărfuri de valo:ire 
Aduse un poet cu pletele pe spate 
Pe al muzei armăsar, Pegasus, spre vânzare. 

Şi necheza voiosul armăsar, 
Se frământa pe loc· ca la paradă, 
Iar lumea sta în faţa lui, grămadă. 
,,Ce nobil armăsar, spuneau, ce mândru ... Dar, 
„Păcat! Aripile din spate l-au stricat I 
,,Cât ar fi fost la tras de minunat! 
,,Ca rasă e ceva destul de rar! 
,,Prin aer cine dracu-I va mâna? 
Şi nimeni banul nu şi-l da. 
Târziu fu unul curagios: 
,,Aripile, gândi el, drept, n'aduc folos, 
„Dar le poţi tunde sau lega 
,,Si-i cal de tras nu alt ceva! 
,,Cinci sute lei îti dau, mai mult nu face !

Poetul multumit' că maria si-o desface 
Intinse mâna. preţu-i numărat_. 
Iar Badea Stan cu calul a plecat. 

Acasă calul fu 'nhămat. 
Dar cum simţi pe urma lui povară, 
Fugi grozav încât părea că sboară, 
Şi-aprins de-o nobilă mânie a sfărmat 
Aproape de un mal căruţa. 
,,Pe-această gloabă îndrăcită, Stan gândi. 
11La car n1am s1

0 mai pun! Cercarea-ţi dă inteligenţă! 
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· ,, Dar călători am mâine 'n zori de z·i
,,Si-1 pun înaintaş la diligenţ4.
. ,,C'un ducipal ca el, eu las doi cai acasă-· 
.,Ei hei r •• Cu timpul gâtul i se lasă I 

• 

Fu paşnic la 'nceput. Dar calu 'ntraripat 
Grăbind la mers, sbura trăsura săgetând,
Apoi, privirea către ceruri întorcând, 
Ne-obişnuit să meargă pe pământul tare, 
Lăsă 'ntr'oparte-a roţilor cărare, 
Sburând în curmeziş prin ape, bălţi şi-ogoare o 

Cuprins de groază-i ori ce călător, � . 
N'ajută frâu, nici strigăt de-ajutor -
Pân'ce, spre spaima tuturor, 
Trăsura sfărămată s'a oprit · 
Pe vârful unui deal împădurit 

,,De-o merge-aşa, nimic nu fac 1 
,,Işi spuse Stan cu faţa gânelitoare. 
,,Nici când cu asta nu mă 'npac !
,,la să vedem: Acestui smeu eu oare 

• 

,,Prin munci şi post nu-i vin de hac? 
Cerca1·ea fu tăcută. Calul cel frumos . 

• 

I 

O umbr'ajunse după patru .zile. . . · 
,,Al meu eşti I Badea Stan îşi spuse b·ucuros 
,,Şi-acum să mi te punem noi 
,,La plug cu cei mai straşnici boi . 

� Aşa făcu. Şi toţi au râs de-acest convoi: 
IJa plug un cal cu-aripi alături cu doi boi. 
Zadarnic smcul cea din urmă lortă-si da 

, , 

Odată să mai ia străvechiul sbor. 
E totu 'n van; vecinii nu dau zor, 
Iar mândrul cal în pasul boilor mergea. 
De multă 'npotrivire-i consumat, 
Puterile îi sunt secate�-
Divinul cal, de chin încovoiat, 
In tărnă cade si se sbate. 

, . 
• 

• 

• 

,,O, gloabă ticăloasă,-� Stan atunci sbucni, 
Lovind cu biciul necurmat. 
,,De vr'un folos l-a plug de nu poţi fi.

,,Un potlogar cu tine m'a 'nşelat I 

" 

• 

• 

• 

• 

, 
•
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• 

Şi 'n timp ce încă de mânie-aprins
lsbea cu biciul. către el întins 
Un mândra călător din drum s'a abătut. 
Răsun'o o liră 'n mâna lui· usoară, 

• 

Şi 'ncins e păru-i blond de-o făşioară 
Ca ,un colan gingaş din aur ,roş bătut. 
,,Dar încotro cu - acest convoi ciudat? 
Ţăranului din depă�tare i-a strigat.
,,Un v:ultur şi d0i boi I Ce - mlătu1rare r.
,,Aşa ceva n'aş- fi crezut cândva·!
,,O clipă, două, nu Yei v:rea 

• 

• 

.,Să-mi .împrumuţi tu calul spre 'ncercare? 
,,la seama .bine, minu·ne vei vedea !

• 

Iar ducipalu-i deshămat; 
Surâzător îi sare tânărul pe spate. 

• 

• 

• 

Cum simte calul mâna de ne'nduptecat, 
El sforăie si -e ne-astâmpărat. 
Şi fulgere trăsnesc pvivirile ·nrocate .
El nu ma·i e fiinta de-altă dată, 
Ci ca un spirit, ca un zeu �rată. . . . 
Rostogolesc fuFtuni a lui aripe ...
Apoi ochi11d spre sfera plină de-a�tre,
S1 mai 'nainte de sfârsitul unei clipe. · 
Dispare 'n înălţimile albastre. 

• 

• 

... 

• • 

• 

• 

• 

• l 

• 

• 

Trad /V\IHAIL PRfCOPlE 

• 

• • 

• • 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
' 

• 

• 

• • 

• 

, 

• 

• 

-

• 

• • 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

•
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INSEl"\NĂR� 
- PIATRA DIN PRUNT -

lnt4mplarea mă duse astă·varll pe-o stradă din Prunt 
to Braşov. 

Casele mici, uniform ascunse de verdeaţă, nu mll 
interesau, -nimeni nu mi-a aruncat vr'o privire bine
voitoare dela fereastră. · Mergeam privind pietrele calda
ramuJui bătute şi lustruite de paşii muritorilor şi apele vre.mei. 

O, pietrele ! De multe ori am cercat sA prind su.-

letul şi cuvântul pietrelor reci I lmi mâna sufletul spre 
ele vibraţiile · atavice din generaţiile ce adorau zei de 
piat�ă? De câte ori oamenii m'au privit muţi� ,am ascultat 
chemarea pietrelor şi n'am cunoscut primire mai buni 
ca a pietrelor drumului ! 

Mergeam pe strada c.u pietre- lustruite, printre care 
ierburi groase crescuseră îmbrăţişându-le. -

O pialr.ll,' pe care razele soarelui, căzând printr.e 
crengile unui · copac, schiţau arabescur.i săllăreţe, mll opri 
Io cale. Avea faţa regulată fle daltă, lustruită de paşi ş.i 
ape. Printre săUăreţele _arabescuri, proectate -de ierengi ,şi 
raze, silabisii cu mirar.e cuvinte. Scrises.e ceva dalta, cursul 
lucrurilor se silea să şteargă ... Citii in veche româneascll :
,, t Făcutu-s'ab acest pod de dumnealui Hagi Radu Iliaşu, 
anul 1842". 

O, piatră, pe care un _gând pios te-a zidit ilD balta 
unui pod din Prunt acum 80 de ani şi pe ca11e nepil
sarea şi dispreţul, pentru ce ai fost, te-a aruncat in drwn, 
fii billecuv-Antatl ! 

Eşti in rând� multor glorii, mângâe-te I 
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Tu ai dat de-acQlo, din drum, inimei . mele răspuns 
mulţumitor întrebărilor, ce m'au pironit o clipă asupra 
ta! Mi-ai spus de drumul spinos, ce I bătuse dumnealui 
Hagi Radu Iliaş la Ierusalim, de sufletul lui tnoit prin 
călătoria pentru credinţă, de lacrimile de bucurie cu care 
te-a stropit el când a zidit pod peste o apă, -şi mi-ai 
spus că şi aici pietrele au suflet şi cuvânt, când oamenii, 
coborâţi în pivniţele liniştei ]or, tac! Parcă te-aud stri
gând d�-acolo urmaşilor· dumnealui Hagi Radu Iliaş: lnoi
ţi-vă sufletele ! Zidiţi pod peste ape !_ 

. IN · BĂLTI-BASARABIA 
(1919 Af'RIL) 

La ·o masă, lnţr'un coltişor, unde o du1ce penu.mbră 
aburea crispările feţelor şi gesturile îndrăzneţe, ţăci în

cepuse acolo o discuţie aprinsă, tn·ainte.a paharelor de
ceai, auzii pe unul : · - ' 

,,Te lnşe1i, -vă înşelaţi .. ·. Suntem o generaţie con':.

damnată, noi' suim Calvarul, călătorim tn·necuhoscut. Am' 
sfărâmat o· muncă de zeci de ani, am rupt scara·. valo
rilor, am tăiat firul conducător fn. labirintul Juniei şi am · 
ra mas dibuitori in noapte. 

Nu uitaţi, e mare puterea inlunericului, e mai JIU· 
ternică de cât viata! Dar in acest întuneric nu ne ră-

' 

ma.ne de cât o singură rază, - ea ne vine din altă 
parte! N'o să mai fim slavi ? Ei bine, am rămas oameni, 
ne este mai U( ~r să fim oameni ! Raia ce licăreşte acum, 
pentru că suntem rătăciţi prin ruinele ce le-am aştemut 
noi înşine, e raza umanităţei, - 'să ne Ind1·ep_tăm pe fi
rul ei. 

, Acea licărire. vesteşte că undeva, departe, _e .u� ra·r ·
ce arată limanul. Acolo nu e naţia cutare sau ~cutare. , 
Acolo: e omenirea întrea3ă, acolo e umanitatea!" u 

,Vorbise un tânăr basarabean. despre care' ceilalţi 
spuneau că e „gumanist'' ! 

- ltade retro! îi strigă un altul, tn glasul tău cântă
paserea nordului, care a dorit totdeauna vânat •din -ţările 
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calde r Uiţi că fiecare pasăre îşi are cântecul, 'iar noi 
trebue să-l cântăm pe-al nostru sau să murim r 

-- . . . sau să murim. . . fogânară visători -câţiva . 
. Fiecare privi lmprejur, fiecare gata să vorbească. 

Era o discuţie deschisii, in care nu se spusese cel din 
urmă şi cel mai ,hotăi:âtor . cuvânt. Dintre tineri începu 
unul, .ca pentru sine, cu un glas c� şi cum ar voi să 
facă loc cuiva prin mulţime. . . 

,,Să vedem, să vedem, răbdare! Gumanistul fasci
nează totdţauoa ca aurora boreală, cu frumuseţi ale unei 
lumi, pe care încă nimeni nu le-a văzut şi care tocmai 
de-aceea sunt mai atrăgătoare.· O, pe toţi îi farmecă poezia care cântă viitorul, do-
rul de m�i bine ... dar, să fim simpli, să fim practici. 
Ce spune domnul ? Că am sfărâmat o muncii de zeci ·de 
ani? A cui era munca? A noastră? Am rupt scara va
lorilor, dar valorile ale cui erau? 

Dţa1sii mei, să nu ne _ înşelăm ! Munca aceea de 
zeci de ani, scara valorilor după care socoteam ce e 
bine şi ce e rău, erau ale slavismului. Ce-a fost. slavis
mul ? E desţul să şpun că pat_rona. Rusia şi ţarismul, 
robia cugetlrei ş� absolutismul politic. Să fim mulţumiţi 
pe Calvarul şi'n întunericul nostru: suntem liberi să 
lăem în slânc;ile Calvarului şi să scoatem ·din el piatra 
de temelie pentru clădirea viitorului nostru, iar · lumina 
nu va întârzia ; soarele răsare ! 

N'om mai fi _ mercenarii slavismului, dar scăpaţi 
din căluşile lui, să n'alunecăm, să nu ne perdem în vânt 
ca cenuşa netrebnică. Avem datorii de împlinit." ·. 

Şi tânărul se opri şi sorbi din paharul _d,f ceaiu 
auriu. Toţi tăceau, dar după feţele lor �e cunof;!tea că în 
fiecare e o. frământare. Toti căutau răspuns la inh·eba
rca sullelului lor. 

In penumbră acest colţişor cu ,masa lui şi cu aceşti 
tineri gravi părea scoborât dintr'un tablou. cu un sfat de 
regi, dintr'o icoană a Cinei cei de taină. Fiecare-şi -răs
colea sufletul, tiecare-i cerceta tainele, căci fiecare, şi'n
treba puterile, încotro ii mână. 

Când tânărul reîncepu, feţele tuturor se luminară : 
era reflexul luminei din suflete. 
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.,,Putem fi gumanişti? O, nu departe, ci imprejur, 
111 urma noastră şi-alături de noi e sumedenie de popor 
moldovenesc, românesc. Acest popor a rămas departe de 
treptele scărei valorilor pe care am sfArAmat-o noi .•• &I 
n'a vlZut ln slavism de cât cinstitele feţe ale nacialni
cilor asupritori, cari s'au dus, şi azi el nu vede şi nu 
plAnge nici o ruini. In sufletul lui n'a murit nimic. 

Am auzit deunlzi - ln ziua Unirei Basarabiei -
de la unul,· care spunea altora din satul lui, ce este 
Unirea: ,,De-acum, de la Nistru până la Tisa numai 
plug românesc - ară I'' 

Suntem fii acestui popor plugar, ce concepe toate 
după firea lui. In aspiraţiile noastre, în clădirea culturei 
noastre, nu suntem datori nimic acestqi popor, pe care 
trebue sl ne rezemăm ? Putem Qoi să sfărămăm popo · 
rului plugar noţiunea hotarului şi a pazei lui ? Putem noi 
când el îşi cinsteşte însuşirile ce-l disting de alte po
poar.e, ca virtuţi, să-i punem însuşirile ln .retorta „guma
nismului• şi s!-1 scoatem de acolo proletar internaţional? 

Toate au o margine tn realitate. Cine trece peste 
margine cu sufletul vândut, e trăd_ător I Dar cât de curat 
si-i fie sufletul. cine trece, tot e ridicul! Aceasta e sen
tinta pentru ct.. �e se despart de popor. 

Deci, in sânul poporului nostru şi cu el ! Datoria fie
ciruia este să devie un factor al puterei româneşti. 

Ah, nu mai era un oarecare tânăr basarabean care 
vorbea, era un apostol; o lumină parcă-i înconjura fruntea, 
vorba lui cânta sufletelor •.. 

„Strângeţi comorile culturei şi cultura românească 
va câştiga, f!ţi hotărâţi ti cinstiti şi ·aşezămintele noash-e 
nu se vor clătina ! Munciţi despicând sânul nalurei, faceţi 
din tot.insul ţă-rei stup lucrător, fiecare grăbească-se s'a
dune cât mai multă miere in celula sa -va contribui la 
bogăţ,ia ramânească ! Şi .atunci şi din prisos vom dărui 
şi ... u manitlţei... 

!n funt.una Bângerosului răsboi poporul nostru şi-a
recunoscut fraţii şi-a tras hotarul pământului, -de�acuni 
lncepe munca : De-acum de la Nistru până la T.isa numai 
pl.J.I& 1omAnesc ară I 

Toţi tăcură înfioraţi. 
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·1 · - ·t ':. -
· ,: :•� · ·1 •! , 1. 1 '• -\r -' 

· Din depâr.tare parcă pătrunde-a; dir r larma, nopţei, 
scrâşnete de pluguri care ară, . bub_uituri .de maşini în 
activitate, glasurile surde al-1 unei frământări voioase de 
cine ştie unde, ca un zuzuit de albine neobosite în atupul lor ... 

- Da, munca - românească a . început şi - munca bi
rueşte ... ,şopti unul ca deşteptat din vis. 

STOTCESCU D• 
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Lasă lumea, totitl lasă 
Hai cu mine 'n lunca dea3ă 
Şi de acolo pe cost-işe, 
Pe cărările piezişe, 
Lângă care curg pârăuri 
Mărgenite de dudăuri 
Hai! să-ţi prinzi la cingătoare 
Trei mănunchiuri de cicoare, 
Să-ţi anini apoi la sin 
Busuioc şi rozmarin 
Şi 'n cărbune�e cosiţei 
Tot argintul romaniţei. 

Dela jumătat' de cale 
Vom privi cu drag devale 
Şi-om vedea cum pe irugă 
Merge gârla să se scurgă, 
Şerpuind cu apa-i sură 
Până jos, la iezătură, 
Lângă sălcile 'nşirate 
Şi cu crengile plecate, 
Ldngă moara de pe prunt 
Cu morarul cel cărunt, 
Care ştie la poveşti 
De te miri şi te uimeşti. 
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Lasă lumea, fii c�minte I 
O să mergem mai 'nainfe, 
Prin pdduri fără cărări 
Pline ·numai de cântări, 
Unde ne-or primi cu drag 
Umbra proaspătă de fag, 
Rariştile de-aluniş, 
Freamătul de stejeriş, 
Şoapta crengilor de tei, 
Vraja codrilor merei, 
Pasul căprioarelor, 
Murmurul izvoarelor. 

I 

Cucul, care e proroc, 
Ne va spune de noroc, 
Pe sus ciocârliile 
Toate bucuriile, 
I)in tufiş sticleţi şi presuri 
Madrigale cu 'nţelesuri, 
Gaiţele din păduri 
Glume şi cimilitiiri, 
Iar privighetorile 
Şi-or cânta comorile 
De iiibire şi de dor 
ln uimirea tuturor. 

Lasă lumea !... ln pădure 
Taina ei o să ne fure 
Ca un hoţ simţirile, 
Gândul, amintirile. 
Adierea dela munte 
Ne va netezi pe frunte, 
Cetini scuturând pe jos 
Pe covorul mătăsos, 
Aducând, în leneş zbor, 
Imbieri de somn uşo,· . 

Şi, C'M �vonul din poem�, 
Greutats peste gene. 
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Iar de-,om adormi cumva, 
Nimeni _nu ne-o supăra;· 
Visut·tău va fi frumos 
Ca un basm misteritJS'; 
fi-or da, poate, tresăriri· 
Bănuite fericiri, 
Şi iar, -poa'te�. cleşteptaţi,
Ne-om trezi îmbrăţişaţi-,

Cu acelaş tJând în minte,· 
Cu acelaş dor ferbinte, 
Oprind veacurile ., n loc
Jnfr' o clipă de noroc. ' 

·, I 

-.�, 
� 

ROZffiARIH 
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IH DURERE 

Vedeţi voi negura din crâng, 
Ce'nvălue pinetul, •. 

Cum se destramă rând pe rând, 
Topindu-se cu'ncetul ? 

Vedeţi şi norii cum se duc 
. 'Bătuţi de vânluni rele ? . ...

Aşa s'au destrămat, s'au dus 
I lu1iile mele. 

Cu ele mi-au răpit pe ve�i · 
Tot ce-am avut odată 

Pe lumea asta mai iubit 
Şi fericirea toată. 

Şi de-aş fi vrut să le opresc 
N'aş fi avut puter�a,-

Dar pentru tot ce mi-·au răp'it . 
Afi-au dat în schimb-durerea.·

Acuma pace nu mai am, 
Dar vreau chiar să n' am pace ; 

ln pieptu-mi clocotesc furtuni, 
Furtuna însă-mi place. 

Si dacă visu-mi de noroc · 
S' a dus pe totdeaunq, ·; 

Lăsaţi-mi cel puţin atât : 
Durerea sl furtuna . 

• 

ROZffiRRIH 
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PE 6ÂHDURI 

Vezi cum trec în depărtare 
Stoluri lungi de rdndunele ? 
Ca şi ele-aşa drumeţe-s 
Toate gândurile mele. 

Năzuinlele le mână 
'Totdeauna si'n tot locul, 
lnsă pas cu pas din urmă 
Le tot paşte nenorocul. 

Mi-am fost zis cu hotărâre -

Şi mi-am zis în multe rânduri -
Să mă las în voia soartei 
Şi să' nu mai cad pe gânduri ;

Dar mi-a fost cu neputinţă. 
Căci nu sunt stăpân pe ele,-
Şi tot trec, cum trec în :zare 
Stoluri lungi de râudunele. 

ROZCTIARln 

----
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PRIETEn□A5E RAnDUHELE 

Prietenoase rdndunele 
Şi lăstuni neastâmpăraţi, 
'Bate vânt de Mia1,ă-noapte: 
:frun::;,a cade, voi plecaţi. 
Voi plecaţi, plecaţi departe, 
Către zări de ·soare pline ... 
Cale bună, păsărele� 
Si să reveniti cu bine I 
, , 

'De-aş avea, ca voi, aripe, 
A ş pleca şi eu .în lume, 
Ca o umbră nestiută, 
Fără ţintă, Jăra nume, 
Si, pierdut sub bolţi albastre, 
Jn a1,ururi siderale, 
Nici prin minte nu mi-ar trece· 
Să mă mai întorc din cale. 
. . . . . . . . . . . . 

'Dor mistuitor de-o lume 
:Mai curată, mai senină, 
Vis nebun de-o altă viată, · 
Nostalgie de lumină,-' 
ln zadar ispita voastră • 
'J{e dă aripi şi avânt : 
:Mâna de pământ. ce suntem 
Stă legată de pământ 

ROZITlRRIH 

�· . .,.. . . .. 
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LACUL TAŞAUL 

(NOTE DINTR'O. CĂLĂTORIE) 
r \ "'\ 

• 

de C. BRĂT ESCU 
• ·1 

[ 
Solicitat de d-nul N. Cergău, un Român verde şi un vred-

nic gospodar d n satul Cicârâcci, de a studii şi a lămuri modul 
cum s'ar putea înviora acel colt dobogea� care înconjoară la
cul Taşaul, - un tinut secetos şi cu apele scăzute, sau secate 
cu desăvârşire, - pornesc într'o senină şi potolită zf de August 
spre satul Cic\\râcci, insolit de pictorul Marin'cea Stănescu şi de 
nuvelistul Mihail Pricopie. Omul �nostr�u m'irtu1ri�ţşte d ,de multă 
vreme îşi r. ământă mintea· cum ar 1pute'a · fact clin lacul Taşaul 
un bas;in pentru cultura chefalului. Fiindcă în� vremea noastră 
sunt rari asemenea fit( 3care,'' ridi�ându-se peste nimicurile zil
nice, să se gândească şi la ·opere' de pe urm'°a' cărora să folo
sească o întreagă societate, am primit cu bucurie ·invitatia d-lui
N C � . • ă ă � � l '•t 

' it 

d I. ergau ş1 ,at -m , marmat cu ca e-va aparate, pe rumu 
. � � 

unor cercetări cu un caracter şi util şi frumos. 
De la Constanta şoseau'a alb_ă 'aleargă: spre miază-noapte, 

de-alungai lacului Mamaia (Siut-ghiol=Ba'ta laptelui, numit aşa 
din causa apei dulci), împrejurul căr.uia înfloresc nu mai puţin 
de cinci sate: cătunul Cişmeaua, Pala!ul Mare, Canara (cu ca
rierele sale de calcar), Cogealia (un stt mai mult· nemţesc) şi 
Mamaia. D� la înălţimea podişului pe unde trecem, se desfă
şură înaintea ochilbT b privel işte rară : mai aproape de noi 
apele lacului Mamaia, de un alb stru-argintiu, întinse pe o su
prafaţă de nu mai puţin de 2126 tte'c'tar.l; apoi nisipurile, scli
pitoare de albeaţă, ale perisipului care, întocmai ca o pânză de 
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argint, desparte lacul de l\,Iare; şi, mai în fund, până la orizont, 
câmpiile lichide, posomorâte şi severe ale Mării Negre. Pentru 
un ochiu, care s'a deprins cu citirea trecutului unul ţinut din 
privirea for..melor sale de relief, caracter.ul lacului Mamaia de 
vechiu golf al Mării răsare dintr'odată. Limanele acestea, înşi-
1·ate de-alungul întregii coaste dobrogene, până aproape de ·ca-
pul Caliacra, innecând v.ăile podişului la gurile lor, s11nt o ade
vărată podoabă a naturii pentru provincia noastră. Ele fac far
mecul acestor locuri şi le dau viaţă ; fără dânsele· Dobrogea ar· 
părea pustie şi desolată. Păcat însă că împotmolirea lor merge 
aşa de repede ! De la războiul nostru cu Tur�ii $Î până astăzi, 
prin urmare în vre o 45 ani, Jacul Mangaliei bunăoară s'a îm
potmolit spre coadă pe o lungime de trei chilometri I Singur 
lacul Mamaia pare a avea sorţi de o viaţă mai lungă. Dar şi 
el, pe la capătul micilor sale golfuri, începe a se umple cu pă-
mânt şi a face loc grădinăriilor. 

Lacul acesta are o multime de isvoare puternice înprejurul 
şi pe fundul său : unele se găsesc pe valea cătunului Cişmeaua; 
altele, mult mai bogate, pe vălceaua Stupăi·iei (Covan lâc-dere ), 
la apus de satul Palazul-Mare ; în sfârşit altele, şi mai bogate, 
ies din fundul lacului, cam în dreptul satului Canara. Iarna apa 
nu îngheată deasupra lor, din pricina temperaturii mai 1·idicate. 
Bogătia debitu :ui lor se poate deduce şi din aceea, că nivelul 
actual al Jacului Mamaia s'a ridicat la 1·80 m. peste faţa Mării. 
Acest prisos de apă se scurge în Marea Neagră printr'o gârlă 
ce face ·o cascadă de 1.50 m. şi al cărei şuvoi învârteşte roţile 

• 

unei mori din pitorfscul sat Mamaia. Improspătat necontenit cu 
apă subterană şi scurgându se necontenit în Mare, Jacul Mamaia 

• 

s'a îndulcit, piert�ndu-şi sărătura sa de la origine. După o ana-
liză făcută în 1906 de laboratorul chimic at Institutului geologic 
din Bucureşti, apa lacului nu cantine de cât 0,3985 grame de 
clorură de sodiu (sare) la litru. Prin umare, după Comarova, ' 
ar fi ce) mai dulce liman al Măr.ii în Dobrogea şi ar putea foarte 
bine servi la alimentarea oraşului Constanţa, mai ales că duri-
tatea apei sale nu este mai .mare ca a puţurilor din oraş. 

Dincolo de cuptoarele de var şi de cârşiile d.e piatră de 
la Canara, de unde s'a scos stâncăria pentru zidirea digului şi i

portului Constauţa, - un drum de ţară se face la dreapta, într'o 
vâlcea unde, la adăij<>St · de vânturi, � cuibărit satul Cogealia. 

- • 

• 

• • 

\ . 

. � 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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După orânduiala gospodăriilor srmti că aci locuesc oameni cu 
mai multă geometrie în cap. Casele stau înşirate de-oparte şi 
alta a uliţei principale întocmai ca solda_ţii în front. Cogealia este 
un sat mai mult nemţesc. Grădini de legume şi vii mărginesc 
de ambele laturi un golf puţin adânc, ce înaintează pe vale 
până la marginea satului. De aci, ocolind lacul pe la miază 
noapte, drumul te poartă printre porumbişte şi semănături de 
pâine albă până la · Mamaia. 

Un sătuc simpatic acesta şi de viitor ! Risipit pe o coastă 
domoală de podiş, zi şi noapte îi cântă idile şi balade gârla de 
la moară şi veşnica revărsare a Mării. Un pictor şi-a ales un 
cuib aci; iar vila Brătianu, în stil românesc, arată ce ar putea 
fi cătunul acesta în viitor. La Mamaia e capătul de nord al ce
lei mai frumoase plăji din România. Lu11gă de opt chilometri 
şi largă de câte-va sute de metri, ea nu e de cât digul de nisip 
pe care şi l-a zidit bătaia valurilor şi curent.ii litorali, între apele 
unui vechiu golf şi nemărginirea Mării. La capatul ei de miază 
zi se revarsă pe o poală de podiş Constanta, 

Cu ochii închipuirii par'că desluşesc în ceata viitorului 
toată Bplendoarea acestei p1ăji. Vile, hote'luri, ·parcuri şi băi, în 
m:jlocul cărora infloreştP, cu toată gratia sti'ului românesc, o 
drăgălaşe vilă regală, - aco .Jere perisipul în toată lungimea lui 
de opt chilometri. Vase mici, încărcate de escurs·onişti, taie apele 
lacului ÎA toate părţile spre satele de pe coastă, unde sunt gră
dini şi restaurante 'O linie de tramvai, cu vagoane elegante, ser
veşte plaja la intervale dese, până la Mamaia. . . Se va înfăptui 
aceasta în cincizeci, într'o sută ·de ani? Cine ştie? Dacă am trăi 
în continentul originalilor, unde oraşele răsar ca ciupercile în 
jurul unor exploatări bogate, prefa:erea ar fi· încheiată în zece 
ani. In orient însă ritmul vietii e mai ·domol; doar vioiciunea 
românească l-ar mai putea grăbi câtva. -

Până atunci, de la Constanta la Mamaia alergi în căruţa 
ţărănească peste dune le uscate, ce curg ca făina printre schiţele 
roţilor, sau pe plaja umedă şi tare, aşternută ici, colo, cu ban
curi de scoici, în care valurile înspumate trezesc un foşnet nes
fârşit şi monoton. Vântul adună moviliţe de nisip peste cada· 
vreie marsuinilor svârliţi de Mare pe plajr, ori în jurul buru
enilor înalte; şi cârduri albe ca zăpada de pescăruşi se odihnesc 
în jurul băţiilor dulci ale gârlei, sau se leagănă în aer după 
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pradă, peste ape'e albas·re ale Mării. Priveliştea este dintre acelea 
care încântă şi ochiul şi sufletul. 

On pescar ne povesteşte ceva din obiceiurile chefalului, 
care emigrează, într'o anumită parte a anului, în cârduri dese 
de-alungul coastei şi, în nopţile întunecoase, se lasă prins cu 
mânile de ţăranii ce se întorc cu cărutele · 1a sate. Luându-mi 
rămas ·bun de la simpaticul, hangiu de 'ângă moară şi de la 
movilele lui de harbuji şi pepeni galbeni, pornesc mai departe 
spre satul Caracoium (oaia neagră). 

Acesta e un sat curat lipovenesc, în colţul de sud-est al 
lacului Taşaul. Ţăranii ii zic, mai scµrt, Carachioi (satul negru). 
O stradă largă şi dreaptă, mărginită de case aşezate cu regulă 
şi umbrite de salcâmi, iată tipul satului lipovenesc. Privit mai 
de departe, pare o oază într'o stepă Fi( care curte are câte o 
baie I La cârciuma, pe care o ţine un m0can, flă<'ăii şi vre-o 
doi marinari urlă cântece „departe răsunătoare", după câte-va 
pahare de rachiu. La altă masă oameni maturi gustă şi ei re.chiu 
şi ascultă înduioşaţi la tineri, sau tăinuesc treburi gospodăreşti. 
Unii sunt brachicefali bruneţi, alţii blonzi dolicocefali; dar sunt 
şi blonzi brachicefali. Tipul lor fino-slav răsare bine din barba 
rară, la unii, şi mai cu seamă din pometele pronuntate şi ochii 
putin cam oblici. Printre ei cunosc pe mult umblatul prin ţări 
streine Cuzmici, pe care, nu şfu de ce, lumea ii p,orecleşte 
„Cândea". E un lipovean care nu bea de cit ceai. De trei ani 
s'a lăsat de spirtoa5e; însă, în cinstea noastră, închină câte-va 
pahare de vin şi bucuros îşi Iasă figura-i caracteristică să fie 
pictată de pictorul Stănescu. 

Cuzmid e u'l om care ştie multe. lmi vorbeşte, intre altei�, 
de fântâna cu apă dulce de pe pe. isipul ce desparte Jacul Ta
şaul de Mare şi-mi trezeşte curiozitatea să o văd. nNici în Con
stanţa nu e apă aşa de bună!" afirmă el ş:-mi întinde un pahar 
Să beau. lntr'adevar, e limpede ca lacrima şi gustoasă, pe când 
cea din puţurile satului, de şi filt,ată prin şi::ituri cristaline vezi, 
e sălcie. Pentru acFea locuitorii din �aracoium fşi aduc apa în 
butoaie tocmai de Ia Mama;a, cale de şase chilometri, iar pen
tru ceai, pe care-l beau în mare cantitate, din această minunată 
fântână, pe care, îo glumă, am putea o numi: ,,Fdntâna de ceai"•

Pornesc cu căruta mai departe. O şosea bună duce peste 
nisipurile perisipului, ce desparte lacul Taşaul de Marea NeagrA, 
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spre satele de la nord. ln dreptul fântânii ne oprim spre a face 
o ridicare de nivelment. Rezultatul: faţa Mării e cu 1.90 m.
peste faţa lacului. Chiar şi fără instrumente, când priveşti ·am�
beie ape de pe o dună mai înaltă, simţi bine diferenţa de nivel.
De asemenea, când străbaţi ·cu piciorul perisipul lat de peste·
un chilometru; simţi că de la Mare până la Taşaul tot cobori.
Ne găsim, prin urmare, în faţa unei scăderi cons1derabile a ia
cului - mai mult de jumătate din volumul său a dispărf!l
prin evaporare, căci addncimea maximă actuală e abia de
J.50 m., în dreptul insulei „Fără-nume"' , - şi aceasta datorită
anilor de secetă din ultimul timp.

FântAna din perisip e săpată to3tă numai în nisip şi are o 
adâncime, de la faţa apei până la ghizduri, de 2,26 m. Adânci
mea apei e numai cât să 'intre o găleată, adecă vre-o jumătate 
de metru. Apa e limpede cum e c, istalul şi dulce. Ea isvorăşte 
imediat ce se scoate din puţ şi stabileşte din nou nivelul. C_u
rios e faptul că faţa apei din fântână e la 1.57 sub faţa Mării, 
dar la 0.33 m. peste faţa lacului, Totuş.i fu11dul fântânii vine cel 
puţin rn câţi-va ce1timetri sub nivelul. lacu ui. Aceasta însem
nează că nisipurile care înconjoară fântâna şi care formează un 
perisip lat de aproape 1.500 m., ci dune ce se ridică,. la S m, 
şi chiar 7 m. p:ste nivelul Mării, împiedică pătrunderea apei 
sărate din ambele ape vecine. Prin urmare puţul s� alimentează 
·numai din ploile ce cad pe perisip. Dunele se umplu de apă ca
bureţii şi o filtrează în jos, formând basinuri mici de ap'l sub-
terană dulce ; iar aceasta; căutând a se scurge spre Mare şi
spre Taşaul, exercită o presiune asupra ape1or sărate şi le îm
piedică a pătrunde în per:sip şi a strica gustul celei din fântână.

Nu tot astfel e cazul cu fântâna de lângă băile Mamaia. Aci
perisipul are o lărgime mică, abia de vre-o 30) m.; iar nivelul
lacului e la 1 m. 80 peste faţa Mării. Ori unde. ai săpa în nisip,
dai de apă dulce, care se filtrează din spre lac spre Marea, a
cărei faţă e mai jos. AŞ'¾ se explică de ce putul de la băi, săpat
în nisip la abia vie o 60 m. de'a ţărmul Mării, are apă dulce.
Totuşi, dacă mergi mai adânc, gustul apei se strică, devenind
sălciu şi chiar sărat.

Un biciu cailor şi, în goana lor, alergăm pe şoseaua peri-· 
sipului mai departe, către Gargalâc. Dar aci ce surprisă ! 

Când priveşti harta Statului Major 11100.000 din 1882, reti� 
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părită în 1912 (foaia Cogelac-Caramurat, Seria XII Col. N) vezi 
. un lac frumos, plin cu apă ca şi TaşmluJ, de cart; se desparte 
n1,1mai printr'<> limbă îngustă de nisip. O podoabă a Dobrogei I 
ai zice. O încântare a ochilor obosiţi de uniformitatea stepei ! 
E lacul Gargalâcul. Jnsă, vai, ce desiluziel Astăzi, 28 Augpst 1922,
lacul acesta e uscat cu desăvârşire l P, ivindu-l de pe perisip, ai
iµ,presia că strălucesc pe el ape de oţel. E numai o părere.
Fundul uscat şi neted a căpătat, din pricina săr'!rilor, pe anumite
întinderi, reflexe cenuşii-argintii, care-ţi <;Iau iluzia unor ape Jini
ştite .. Şi mai ales îţi dă impresia de Iac, sing�rătatea lui, �atul de
pe c�astă, fundul n�ted şi lucios şi marginile sale cu faleze mici,
unde profilul podişului se frânge brusc.

· Lacul se scurgea înainte în Mare pe o gârlă, a cărei albie
din perisip se păstr,ează şi astăzi. Albia e largă, destul de adâncă 

. şi cu frumoase meandre largi ca nişte torţi, iar din loc în loc, 
." in părţile . mai adânci, cu apă. sărată sau păm_ânt cleios.· 

La u·n nivelment pe care-l fac, găsesc ţărmul lacului Gar-
galdc, acolo unde era marginea apei,_ cu O , ,m 94 _mai sus ca
nivelul Mării I Pe deoparte seceta, pe de alta nisjpurile spulbe
rate de vântul M_ării dinspre pe�isip şi 

. 
pământul adus de ploi de 

pe coaste, au făcut ca această podoabă a Dobr,ogei să dispară. 
Oare să nu mai fie vre-un mijloc de reînviere ?

Meditând asupra acestei întrebări, pqrnim înapoi Î!l goana 
cailor, mai ales că nourf grei de ploaie vei:iiau pe de,asupra podi 
şului înalt din zare. 

Trecem din nou priq Caracoium şi de aci, q�-alungll{l coastei 
de miazăzi a lacului Taşaul, alergăm spre satul Cicârâcci. 

Geologiceşte vorbind, ne aflăm în,. zona . şist urilor cristaline 
·verzi, cele mai vechi pietre, din. Dobrogea., Această zonă încinge
provincja ca un brâu, de la N. W .. spre S. E., între Dunăre şi
Mare şi se mărgineşte spre miază noapte cu linia dţ . fractură
Peceneaga".'Camena, iar_ spre miazăzi ·cu o linie ce ar uni Hâr
şova cu Mamaia. Lacul Taş,aul. este în întregime în această zonă.
Stratele de piatră sunt puternic cutate şi au direcţie\ generală N.W.
S.E. Ele se văd bine în. fal�zele <;l�,sud ale lacului, _iar. capetele
lor, care ies la ivială chiai". şi în drumul de ţară pţ care mer
gem, par'că sunt retezate, dând. impresia unui munte toclt până
Ja rădăcină. Rotile trăsurii duruie pe podişul tar.e şi pietros, sfă
rămând creştetele ridicate ale acestor straturi.
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Dintr'un punct mai înalt, o privelişte fermrcătoare se des
'făşoară asupra întregului lac Taşaul. Un ·ochiu deprins vede că 
el face meandre şi că nu este de cât continuarea văii râului Ca
simcea. Din toate părţile te năpădeşte impresia şi convingerea că 
lacul acesta nu este de cât valea, înecată la gură, a unui râu, 
Explicarea fenomenului s'a dat în două chipuri : unii susţin miş
cările epirogenetice negative, adică scufundarea încea ă şi în tim
puri foarte îndelungate a regiunilor de la nord-vestul M. Negre, 
ceea ce avu ca urmare pătrunderea apelor Mării pe văile vechilor 
râuri, transformându-le la gură în golfuri şi mai târziu în limane ; 
alţii susţin înnecarea văilor dobrogene în urma creşterii nivelului 
M. Negre, fenomen care s'a petrecut după ce s'a deschis trecă
toarea Bosforului. Dacă prima teorie susţine oscilările verticale
ale Dobrogei, bazată pe liniile de fractură ale scoarţei pămân
teşti în această provincie, pe cutremurele mai dese din zona Foc
şani-Galaţi-Mahmudia, pe înălţarea Carpaţilor în quatenar şi scu
fundarea regiunilor mărginaşe de răsărit, precum şi pe o sumi
de caractere morfologice din basinul Dunării de jos, între care
mai ales terasele etajate ale Dunării şi afluer::iţilor săi ;-a doua
teorie admite soliditatea blocului dobrogean şi a ţinuturilor vecine
şi oscilarea verticală în regiunea Bosforului. Aci, în urma unei
mişcări epirogenetice negative, s'a stabilit legătura între Medi
terana, cu:nivelul apelor mai înalt, şi îHtre M. Neagră, ce-şi avea
nivelul cu vre-o 50 m. mai jos. Umplerea basinului M. Negre cu
ape din Mediterana ar fi dat naştere şi limanelor de pe coasta
dobrogeanl. Cercetări viitoare vor limpezi mai mult această
problemă. 

� � i-M .,__,
ln sfârşit, iată şi satul Cicarâcci, colo în vale : o oază de 

copaci şi vii într'o înfundătură ocolită de podişuri stepice. la 
marginea lui se desfăşoară apele turburi ale Taşaulului. Trecem 
printre curţi mărginite de garduri de piatră netencuită, de lespezi 
şi blocuri verzi, cu multe case ruinate de războiu. De şi au atâta 
piatră la îndemână, oamenii preferă însă chirpicii la clăditul ca
selor care, astfel, sunt mai călduroase. In satele acestea de stepă 
încălzitul e una din grijile principale. Gospodarii cird în sobele 
lor ti1ic, ciocani de porumb şi mai rar lemne, pe care le aduc 
tocmai din pădurile Babadagului. Apa din puţuri e sălcie, iar cea 
din lac, de când a scăzut, n'o mai beau nici oile . din pricina 
sărăturii. 
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ln sat facem cunoştinţă cu primarul, d I Coman Ciuceanu�
un mocan rumen şi gras, în vârstă de 70 ani şi îmbrăcat în port
ardelenesc. El ne dă o sumă de rdaţii asupra trecutului satului,
pe care le complectez apoi cu cele ce îmi spune gazda „noastră,
domnul Cergău.

Când era de 28, 29 ani, ciobanii săi păşteau oile lângă
Constanţa, cam pe unde e azi Grand-Hotel, adecă ·pe acolo pe
unde în vechime se ridica poarta măcelarilor în zidul cetăţii
Tomis. In Cicârâcci s'a aşezat la 2 Mai 1882

La început, adecă după războiul Crimeii, satul era curat
tătăresc. S ! aciuaseră intr'ânsul şi vre-o trei Turci. Oei dintâi
Român sosit a fost Dumitru Chipară Hâra din Sălişte şi Nicolae
Cergău din Cergă ul Mare, plasa Blaj, jud. Sibiului; t�să primul
Român căsătorit a fost Nicolae Gergău. El s'a aşezat întâi la
ldris-Cuius, apoi a trecut la Mamut-C'uius şi, de aci, la 1866, în
Cicârâcci. De frica Cerchezilor a fugit în 1877 la Anadolchioi şi
în urmă, liniştindu-se lucrurile, a venit iar în ,Cicârâcci. Pe la
1882 soseşte, necăsătorit, moş Petre Mitrea, cioban ]a moş
Cergău. Pe urmă vine frate-său, Coman Ciucf anu, cioban la
frate-său şi, împreună cu moş Cergău, fac a_mândoi o târlă. Fe
meile însă le lăsaseră l!l vatră, în Transilvania. Cu familii au
început a se aşeza în regulă cam pe la 1887-88.

Stau o clipită şi mă gândesc. Glasul lui moş Coman îmi
sună în urechi ·ca glasul unui stfăbun ce povesteşte vremurile
descălecătoarei. Şi atunci ai noştri, se coborau din munte; şi
atunci ei roiau pe văi spre Mare; dislocând pe Tătari;; şi atunci
în fruntea plugarilor şi negustorilor mergeau ciobanii, cari-şi
lăsau deocamdată soţiile în adăpostul munţilor ; şi acum şase sute
de ani, ca şi acum două mii de ani, ca şi acum cinci zec-i de
ani! Istoria se repetă cu străşnicia unor legi impuse de alcă
tuirea fisică a pământului nostru. · 

Astăzi satul este curat române.se, cuprinzând 67 ca_ş_e, deci
67 familii, cu 240 suflete, Cifrele mi le dă simpaticul notar Bă-

\canu, un Brăilean de origină. Inainte de războiu erau 90 case. 
Locuitorii sunt cu toţii Ardeleni şi vreo patru familii de Brăileni.
Aceştia din urmă au venit de vre-o 26 ani. Socrul colegului M.
Pricopie, d-l Chipară, pare cel mai"instărit Român din sat. Despre
el se spune că şi-a cumpărat pământ dela Tătari, plătind hec
tarul cu o oaie bătrână, care se vindea cu 5 lei. Astazi locul său
-� .. · 
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e înconjurat cu ziduri groase .şi înalte de piatră ca o cetate şi, 
de sigur, pornit astfel pe calea întemeierii, dacă ar fi trăit pe 
la 1000, 1200, ar fi fost şi el un voevod în ţara· aceasta, ca şi

aţei mărunţi voevozi, pe cari-i pomenesc cronicarii bizantini în 
Dobrogea evului mediu : un Tatul, un Sacea ... un Chipară .... 

La capătul de Nord al Lacului se află cătunul Taşaul, în 
care locuesc 83 familii de Români, 34 de Tătari şi 18 de Bulgari 
stabili, pe lângă cari mai sunt. vre-o 1 O 12 familii de Bulgari 
nestabiliţi încă şi veniţi dela Potur şi S:1riurt (corn. C:1sapchioi) 
Bulgarii din Taş-aul fac şi grădinărie. Ei sunt cetăţeni rom'.lni 
dar argafii lor sunt şi din Bulgaria. 

Ceea ce surprinde în ace�te sate orlodoxe, e lipsa de bi
serici. În Cicârâcci nu e n!ci măcar o casă de rugăciune. Un 
comitet, înainte de războiu, adunase un fond· bănesc în acest 
scop, dar nimeni nu mişcă spre a-l scoate la lumină şi a-1 spori 
Promit din· partea Ligii culturale, secţia Constanţa, un ajutor de 
10,000 l�i, care se va aduna din serbări. Oamenii multumesc, 
scoţându-şi căciulile, dar ideia lasă sceptici pe mulţi şi întlemnul 
meu de a reface comitetul pentru adunarea fondurilor pare că 
nu prea prinde. Pământul, locuit multă vreme de păgâni, întârzie 
cu ridicarea clopotniţelor şi altarelor, de unde să răsune glasul 
rugăciunilor şi zvonul de clopot. Singure femeile, mai bisericoase 
cer cu stăruinţă sfântul locaş. O, de-am trăi pe vremea de cu
cernicie a unui Ştefan cel Mare sau Neagoe Basarab, s'ar· înălţa 
şi mănăstiri ! S'ar sfinţi pământul şi numele locurilor s'ar creştina ... 
Până· atunci, stăm fără casele lui Dumnezeu şi sfărâmăm în dinţi 
nume ca Cicârâcci, Cara-Murat, Cara-Coium, Gargalâc şi alte 
rămăşiţe de acestea, care te duc spre meleagurile Asiei Mici, sau 
în stepele Caspicei mai curând de cât spre ţara lui Mircea cel 
Bătrân şi a lui Vodă Ferdinand. 

'-- A doua zi cercetez lacul. 
Acum vre-o 15 ani, pe când era plin, 24 năvoade prindeau 

în zilele bune, până la 20.oOO Kgr. peşte. Prin anii 1893, 94, se 
scotea mult biban, babuşcă şi ·lin. Intre 1909-12 era mai mult 
biban. Crapii ajungeau până la 6 Kgr, babuşca era mai grasă, 
ca cea de Dunăre, iar bibanii cei mari cântăriau şi 1.500 gr. 
Acum nu se mai pescueşte de loc. Peştii au murit în 1920, dar 
mai- ales în Iulie 1921 din cauza secetei: apa s'a evaporat, să
rătura s'a concentrat, râul Casimcea a fost întrebuinţat în între-
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gime la irigarea grădinăriil<,r, iar Taşaulul, rămânând prea sărat 
şi plin de nămol, aproape toţi peştii s'au stârpit. Valurile Îi 
scoteau grămezi la mal, dându-i hrană câinilor şi porcilor. nEra 
o vreme, spune primarul Coman Ciuceanu, că femeia punea de
mămăligă şi bărbatul alerga la lac, băga plasa şi venia cu 20
de crapi l"

- Atunci, ce-i de făeut? întreb eu.
- Un canal, domnule, de la Mamaia la Taşaul, ca să se

umple lacul din nou cu apă dulce. 
Ideea nu e nouă, De aceea ea este înrădăcinată în mintea 

tuturor .ocuitorilor din satele ce încon)oară ac�astă imensă baltă 
moartă. Foloasele ce ar rezulta ar fi nepreţuite: peşte de multe 
soiuri, apă dulce pentru grădinării, apă pentru adăpatul vitelor, 
o mai bună stare economică la .ţărani, venituri pentru Stat, .•
în sfârşit, ar reînvia, s'ar însufleţi un colţ din Dobrogea uscată
de secetă. Iată o problemă economică locală, ce n'ar trebui să
fie nesocotită, căci avuţia generală a ţării se alcătueşte doar din
avutiile parţiale ale fiecărui colţ de ţară. Şi se cuvine cea mai
mare laudă d-lui N. Cergău, că a găsit în sufletul său atâta
energie, încât să îndrăznească a lua asupră-şi realizarea acestui }
canal dacă ... ministerul de resort îi va aproba planul şi-i va
da anumite avantagii materiale.

Odată lămurit asupra problemei d lui Cergău, pornesc pe 
malul lacului, pe sub faleze, în vederea altor cercetări. 

1n imediata apropiere a sa 1ului, spre răsărit, lacul for
mează un golf rotund, mărginit de maluri îralte de loess, - a 
c�rui bază merg� mai jos ca nivelul mării - şi de coaste pie
troase de şist uri verzi, rid:cdte în picioare şi aplerate sp1 e _ SE. 
Loessul umple, până la înăltimea marginei podişului, o vale 
veche, scobită în stâr.ca regiunii sau, mai bine zis, nivelează un 
relief preloessian. Din aceste date rewltă două concluzii : una, 
că albia lacului Taşaul este cu mult mai veche de cât depunerea 
lutului galben şi datează, de sigur, mai ales din diluviu, când 
s'a îndeplinit acea erosiune eroică a reliefului dobrogean, ale 
cărei urme le vedem pretutinde11.i azi, când agentul de erosiune 
a dinpărut; şi cealaltă concluzie, întemeiată pe prez�nţa loessului 
sub nivelul Mării, ceea ce arJ1ă di, dură depunerea aces'ei 
roce s'a petrecut o schimbare de nivel a apelor faţă de u: c1t, 
fie prin scufundarea generală a regiunii, fie prin r;dicare� ni
velului Mă1·ii Negre. 
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Intre falezele pomenite, la baza cărora nivelul superior al 
lacului, pe când era plin, a însemnat prin bătaia valurilor dun · 
ga unui tărm şi între actualul ţărm al lacului scăzut, se întinde 
o ·plaje putin aplecată, .:.. nămoloasă în dreptul malurilor de
lut, dar plină de sfărămături de pietre în dreptul falezelor de
şisturi. Plaja aceasta arată, pe alocurea, capetele retezate de va
luri ale stratelor de piatră. E o suprafată de abrasiune. Pe la
mijlocul ei, un nivel mijlociu al la.eului a însemnat dunga unui
tlrm mai vechiu. Alăturata figură ne dă o icoană credincioasă
a celor trei niveluri şi a falezelor ce m_ărginesc lacul.

f. l{. 

Din pricina sărurilor din apa lacului, baza falezelo't, pAnă 
la înălfimea unui stat de om, e albă,- de parcă ar fi unsă cu 
var. 1n unele părti, spre exemplu la capuri, unde bătaia valu
rilor a fost mai activă, stâncile par stopite cu var. Acest" brâu 
albicios, care înconjoară lacul, arată bine scăderea apelor sale 
şi, la un nivelment pe care-l fac, găsesc în unele locuri 1.70 m., 
in altele 1.97. Diferenta aceasta de cifre provine de acolo, că 
marginea superioară a dungii albe nu e precisă, fiind mai înaltă 
la capuri, unde valurile au bătut mai tare şi mai joasă în adă
posturi. Insă, de oare ce faţa actuală a lacului e la 1.90 m. sub 
nivelul Mării, este evident că cifra precisă a nivelulu·i superior 
al lacului Taşaul trebuie să fie de 1.90 peste cel actual, adecă 
exact nivelul M. Negre. . 
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Golful rotund de lângă satul Cicârâcci este închis de o 
mică peninsulă, şi ea rotundă, şi legată de uscat printr'un gât 
îngust. Neavând nici un nume, o botezăm „Peninsula lui Cergău",
în cinstea învăţătorului din sat, un însufleţit absolvent al şcolii 
normale din Constanţa, care, în dragostea lui pentru frumuseţea 
locului, intenţionează să-şi clădească acolo o casă. 

Peninsula aceasta are o înălţime de_ 4.54 m. dela faţa ac
tuală a lacului, adecă 2.64 m. peste nivelul Mării. Dela bază 
până deasupra este întreagă de piatră. 1n falezele sale, ·aproape 
de două ori cât omul, arată strate de şisturi verzi, t.u aceeaşi 
aplecare ca şi în restul regiunii. Capetele acestor strate sunt 
retezate pe o suprafaţă plană, în cât peninsula pare o . veche 
suprafaţă de abrasiune, rămasă în chip de terasă. fi -ruptura de 
profil între faţa el orizontală'

° 

şi panta dealului de care se leagă, 
ar fi o dovadă în plus. La această concluzie ne-ar duce şi cer
cetar.ea unei a ·doua peninsule, la jumătatea distanţei dintre Ci
cârâcci şi Caracoium. N'=.•având nici această nu,ne, ii zicem 
„Peninsula Viilor", după Viile ce acoperă coasta veci_nă. Ea nu 
se deosebeşte întru nimic _de peninsu·Ja lui Cergău, · nici . prin 
formă, nici prin dimensiuni şi nici, mai ales, prin înălţimea ei 
peste nivelul Mării, sau prin ruptura de profil între stiprafata 
ei orizontală şi coa�ta dealul�i. Aflându-se amândouă la acelaş 
nivel, ar putea fi considerate· ca resturi ale aceleeaşi terase ma
rine de abraslune. 

Aci însă vine greutatea. Sunt ele într'adevăr vechi terase

marine, sau sunt numai nişte simple terase de erosizm
,
e CJ 

Să analizăm puţin. ·: 
_ · . .

Cea mai mare parte a Dobrogei centrale iese clin •apele 
Mării după Sarmatic. Prin urmare, văile care sco�esc po41şul 
provinciei încep a se schiţa după această perioadă geologică ; 
iar sculptarea lor eroică, după cum am afirmat-o şi î_n altă parte, 
se face în diluviu, când bogăţia precipitărilor atmosferice a în
lesnit o erosiune mai activă' şi mai putern'ică. In tot timpul di-. 
Iuviului numeroase dovezi - precum sunt : terasele Dunării şi 
ale afluentilor săi din cursul inferior, apoi fundurile de _piatră 
ale văilor dobrogene, aflate azi, spre gurile lor, sub nJvelul 
Mării, - ne arată una din două: sau că regiunea întreagă s'a 
înălţat treptat, cu pauze, c.are au îngăduit formarea de terase, 
sau că nivelul Mării a scăzut în etape, ceea ce a îngăduit naş-
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terea aceluiaş fenomen. Câtă vreme a durat însă înălţarea us
catului sau scoborârea nivelului Mării, atâta vreme râurile au 

, 

adâncit văile mereu, iar Marea n'a avut nici de cum posibili
tatea sli inunde aceste văi, pentru a creea terase. Dacă ar fi să 
căutăm terase marine, ar trebui să le căutăm pe coasta Mării, 
iar nu în cuprinsul văilor ce se deschid în ea, chiar când cape
tele acestor văi sunt ocupate de limane; căci aceste limane, 
după cercetările făcute, şi-au luat naştere târziu, dupll depunerea 
Joesului, adecă pe la sfârşitul quaternarului, în urma scufun
dării din nou a regiunii, sau a ridicării din nou a nivelului 
Mării Negre. 

J\şa fiind, e clar că cele dou� peninsule, cu suprafaţa lor 
orizontală, retezată în stratele şisturilor cr'stalin·e verzi, nu pot 
fi resturi de terase marine, adecă vechi suprafeţe de abrasiune, 
ci, pur şi simplu, terase vechi,- din diluviu, ale râului Casimcea. 

Aceeiaşi or,gine o are şi „Insula fără nume", care pe 
stâncile sale ce'e mai înalte are o cotă de circa 5 m. precum şi 
„Insula Mocirlei", astăzi peninsulă, c11 o cot� de 15 m. în vârf 
(pe hută: Ceair-ada, pe coasta de N. a laculu ). 

„Insula fără nume" e un câmp pietros, acoperit de puţin 
pământ vegetal şi cu iarbă de stepă. Coa ita ei de N. e mai stân
coasă şi se termină cu mici faleze ; iar la colt ul de S" W şi S E 
creşte stuf. Supralaţa ei est� de circa 70.000 metri pătraţi. Iotr'o 
vreme, pe la 1892-93, un oare care d n Antacha semăna acolo 
mei şi orz; iar alţii intenţionau să o planteze cu vie. 

Drumul pe sub falezele lacului,-pe care se catără ru_gii de 
mure întocmai ca iedera, purtând povara ciorchinilor mari şi 
negri,-este greu, din pricina pietrelor, bo!ovanilor şi le_;;pezilor 
de şişturi verzi. De aceea îl părăsim şi urcăm deai,upra pe podiş. 

Acum problema s'a limpezit. Privind încă oda1ă întinderile 
posomorâte ale Mării Negre şi apele argintii ale Taşaulului, care 
acopere o sup:afată imensă de 2183 hectare, precum şi va'ea 
Casimcei, ce se pierde printre dealuri spre miază noapte, îmi 
recapitulez date'e principale culese în această scurtă excursie de 
două zile. Aş1 dar, însemnând nivelul Mării cu zero metri, 

Lacul Mamaia se află la 1 m, ?O peste faţa Mării ; 
I -ac1,l Taşaul se află la 1 m. 9;) sub nivelul Mării · 
ŢJ_ mul ·1acu'ui se_cat Ga!·galâc e la Om, 94 peste faţa M�rii;
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Dietanţa intre lacul Mamaia şi Gargdlâc : (1 Km. 
Şi acum să trecem la partea utilă. Tăinuind putin cu d-1 

N. Cergău, d-sa se hotăreşte a înainta autorităţii de resort ur
mătorul memoriu :

Domnule Ministru, 

Subsemnatul N. Cergău, proprietar domiciliat în comuna 
Cicârâcci din jud. Constanţa, în numele locuitorilor din cele cinci 
sate aşezate pe malurile lacurilor Taşaul şi Gargalâc şi anume: 
Cicdrâcci, Caracoium, Taşaul, Şalima11 şi Gargaldcul-mic,
am onoarea a solicita �tenţia D-voastă asupra prezentului me
moriu, cu rugămintea de a interveni să se resolve în mod fa
vordbil o chestiune atât de importantă şi de urgentă, ·ca cea de 
faţă, menită nu numai de a c, eea o mai bună stare economică 
şi o mai mare înlesnire de trai locuitorilor din sus numitele satt>, 
dar şi de a procura Statului venituri frumoase de pe urma unor 
bunuri, care astăzi nu produc nimic. 

Domnule llfinistru, 

De vre-o câţi va ani încoace, din cauza se :etei care a stă
pânit în părţile dinspre Mare ale Dobrogei -păr·ţi care şi în 
anii mai ploioşi sunt mai secetoa�e ca restul provincie;, după 
cum uşor vă puteţi convinge, privind o hartă pluviometrică a 
României-apele lacului Gargalâcul au secat cu desăvârşire, ră
mânând în locul frumosului lac de odinioară un fund albicios 
de nămol, iar apele lacului Taşaul au scăzut, după un nivelment 
făcut în luna August, acest an, cu aproximativ 1 m. 90 sub ni
velul Mării. Râul Ca�imcec1, care se varsă în vârful lacului Taşaul, 
nu mai are debitul de apă de odinioară, din care cauz't nici nu 
poate ajunge până în lac, cu afât mal mult, cu cât el este între
buinţat în întregime la irigarea grădinilor de zarzavaturi de pe 
valea sa. De a'tă parte, lacul neavând_j.svoare ca Mamaia (Siut
ghiol) şi fiind cu desăvârşire isolat de Mare p: in dune de nisip, 
el este condamnat să primească apă numai din puţinele ploi care 
se abat peste această regiune. Din această cauză, apele · iacului 
evaporându- se merP,U de secetă şi căldură, sărătura apei s'a con
centrat şi tot peştele, care popula până acum un an, doi, această 
imensă întir.de; e de apă de 2183 hectare, a murit, rămânând 
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lacul aproape Pl\5tiu de aceste vietuitoare. l\li-a fost dat să ·văd 
tn luna Iunie 1921 cum valurile scoteau la !ărm grămezi de peşte 
mort, cu care se nutriau câinii şi mascurii satelor de pe maluri. 
După o analiză făcută în labo!'atorul de chimie al Jnstitutulul 
geologic al Homâniei în anii 1906-1907, sărătura apei din Taşau 
era de 25 grame, 6300 la litru. Astăzi însă această sărătură e 
mult mai concentrată, ceea ce a provocat mortalitatea peştelui 
din lac. 

Această stare de lucruri, după cum uşor se poate înţelege, 
este dăunătoare nu numai Statului, care pierde un i zvol' de câş• 
tig de pe urma pescuitului, dar şi locuitorilor, cari sunt lipsiţi 
de o hrană substantială, precum şi cirezilor de vite, care nu se 
mai pot adăpa ca mai înainte din apele lacului, fiind prea să
rate, ci sunt condamnate a-şi potoli setea cu apa sălcie şi să
racă din puturile săpate prin satele· din prejur. 

Drept eceea, ca unul ce întotdeauna am căutat să înţeleg 
cauzele răului şi să fiu săritor la îmbunătăţiri, cercetând mijloa
cele cele mai eficace pentru a ajunge la un rezultat practic şi 
folositor nu numai m ie, dar şi societăţii, - cercetând şi chib
zuind, am ajuns la următoarea so!utie, pe care o supun atentiei 
D-voastră, rămânând ca Excelenţa Voa�tră să bine voiască a
lua măsurile de cuviintă pentru remedierea răului.

lată această soluţie. 
Lacul Taşaul are astăzi o adâncime maximă de J.50 m., 

în apropierea insulei de piatră din mijlocul său. fundul de pia• 
tră al lac;ului, din cauza nisipului spulberat de. vânturi din spre 
dunele Mării şi din cauza prafului şi a pământului adus de vân
turi şi ploi de pe coaste, s'a acoperit cu un strat gros de nă
mol ; iar apele lui, bătute de vânt, ridică valuri tulburi, care şi 
ele, prin nămolul ce-l conţin, împreună cu sărătura, împiedică 
cultura peştelui, căci acest nămol, intrând în urechi.e peştilor, 
îi omoară. 

Lacul Ta�aul a scăzut sub nive'ul Mării cu 1.90 m. Dacă 
ar fi legat cu Marea printr'un canal, atunci el s'ar umple cu apă 
cum era odinioară şi adânc_imea lui ar creşte de Ia 1.50 m., 
cât e azi, la 3.40 m. Insă nu aceasta este solutia pe care voesc 
a o propune. 

De ;iltă parte, în api opierea lacului Taşaul, la aproximativ 
5 km. spre miazăzi (sau 6 km. c.u cotituri) se află lacul Mamaia, 
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un lac cu apă dulce, având numai 0.3985 
j E grame sare la litru, şi un nivel de apă 

� � 
peste nivelul Mării de aproape +' 1,80, 

0 •. ciupă cum rezultă dintr'un nivelment fă-
cut în luna August 1922. 

Dacă s'ar lega, printr'un canal în pan„
tă acest lac al Mamaei cu 'Jacul Taşaul,
atunci acesta din urmă s'ar umple cu 

J 

apă dulce cu încă aproximativ 1 m. înăl„ 
ţime (O.SO m. din 1.80 m. rămânând 
pentru panta canalului pe lungime de 6 

·• Km.) şi astfel s'ar realiza în Jacul Ta�
şaul o adâncime maximă de 4.40 m.

In asemenea caz şi lacul Gargahtc,
astăzi cu desăvârşire uscat, situat ime• 
diat la Nord de I. Tr-şauJ, ar primi apă 

.; din apele crescute ale lacnlui Taşaul şi
'i s'ar putea scurge în Mare printr'o ve

che gâr]ă ce dăinueşte şi astăzi, dar 
� 
J care, evident, nu mai curge. Astfel s',ar 
t putea înlesni intrarea chefalului din Ma„ 

re în TaşauI. care ar deveni un admi
rabi1 basin pentru cu1tura acestui peşte
preţios. 

Pentru a evidenţia mai bine cele de
mai sus, îmi permit a da ad un profil 
schematic, reprez,entând sta.rea actuali a 
niwelulni 1celor trei lacuri raportate la 

<v• nivelul Măril egre. 
Prin realizarea canatului dintre ]acul 

Mamaia şi Taşau1 nu e 1poate adqce 
nid un prej dici celui din ăi. Io �a.de-
a , tacul Mamaia are isvoare pu ernke 

şi bogate, unele ieşind din ·pământ pe1a 
marginile Jacului, a1te1e chiar din undn] 
Jacului, ceea ce se co oa.ş e mai -a es 
iarna, când ape1e, îngheţ:a e e. e to , 
rămân libere deas p a ace.sto isroare 

cauza arestui pliu:s de apă, lacul Mamaia se iflge 
a e pe la Moara de apă din sa ·a, 

, 

www.minac.ro



538 

h'o gârlă ce face o cascadă de peste 1.50 m. Dacă acest prisos 
de apă ar fi îndrumat spre lacul Taşaul, nivelul lacului Mamaia 
n'ar suferi nici de cum ; în schimb, într'un timp determinat cie 
dte-va luni, cel mult un an, lacul Taşaul şi-ar reveni la vechiul 
său nivel, ba chiar şi peste el, şi ar deveni productiv din pust:u 
cum se află astăzi. 

Pentru realizarea acestui plan, ale căi ui rezultate se anunţă 
aşa de binefăcătoare atât pentru Sta•, cât şi pentru locuitorii 
celor cinci sate de pe malul lacurilor Taşaul şi Oargatâc

1 
sub -

semnatul are onoarea a solicita bunăvoinţa D-voastră, rugân
du-vă să_bir-:evoiţi a lua în studiu şi a dispur.e executarea de că
tre Stat a canalului mai sus pomenit; sau. în caz când Minis
terul nu se găseşte în posibilitate a suporta cheltuelile nec€s!
tate de această lucrare, să se dea în concesie subsemnatului, în 
schimbul unor avantaje ce se vor stabili ulterior, pentru ca, în
temeind o societate pe acţiuni, să pot duce la bun sfârşit această 
operă atât de folositoare. 

Tot odată îmi permit a mai atrage atenţia D-voastră asu
pra isvoarelor râului Casimcea, care astăzi sunt astupate, dar 
care, în urma cercetării lor de către un specialist şi în urma des
fundării lor, ar putea da râului, după convingerea locuitorilor, 
un debit îndoit de apă. 

Făcându-mă purtătorul de cuvânt al atâtor sate pe lângă 
Excelenţa Voastril, nădăjduesc, Domnule Ministru, că memoriul 

de faţă va avea răsunetul cuvenit şi că veţi lua hutărârea cea 
mai luminată şi mai fericită pe care o aşteptăm. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea profundului 
meu respect. 

N. CERGĂU
Proprietar în Corn. Cicârăcci 

jud. Constanţa. 
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BAIA Hlffif ELOR 

(105E ffiARIA ae HEREDIA) 

Pe-o vale, ce-şi revarsă codrii umbroşi spre Pontul Euxin, 
In noaptea unul iaur negru răsare tremurând isvorul 
Şi nimfa, aplecând o creangă, abia atinge cu piciorul -
Injiorată de răcoare - ,Jglinda rece din basin. 

Un bucium iângue dep>1rte..... iar gingaşele zâne'n stol 
S'arimcă dintr'un salt în apă şi gălăgioase se cufundă 
Şi'n jocul nudurilor albe răsar din înspumata undă 
Când un căpşor drăguţ, când torsul, sau floarea sânului cel gol. 

Se scutura din vis şi codrul îngândurat şi 'ntunecos ..... 
Dar iată, printre ramuri, colo... doi ochi iluminează Jocul ! 
Satirul I vai! La râsu-i lânced simt nimfele că-şi pierd norocul 

Şi fug înspăimântate ... astfel, precum pe un fluviu spumegos 
Se risipeşte ceata blândă a !ef?edelor de Caystru 
Când pe de-asupra trece corbul şi croncane cu glas sinistru. 

5AC.50VIR 
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,,A�Şl fArE mEHDRELE" 

lată o expresiune datorită vieţii păstoreşti a Româ
nului. ,.A-şi face mendrele" înseamnă: "a-şi face pofta, 
gustul după poftă, a,-şi face capriţiile"; «Tun was Einem 
beliebt, nach Wi11kiir, Laune . schalten und walten 1)";
.cu moartea te-am lăsat până acuma de ţi-ai făcut 
mendrele cum ai vrut n(Creangă) ;" Eu nu mă duc acolo 
(la cameră), ca să-mi fac mendrele pe banii ţării" (Vla
huţă) 2). După cum cred, că voiu dovedi, mendre e·ste
pluralul cuvântului aromânesc mandră, un cuvânt ce-a 
trebuit să existe odată şi în Daco-Româna. Mandră la 
Aromâni înseamnă: staul. coşar, târlă. l\ilai înseamnă 
tot pământul de păşunat, din timpul iernii: mandră, zice 
d. Dalametra 3), înseamnă ,,coşar pentru vite, târlă:, ocol

- şi loc de păşune pe timpul iernii pentru îngrăş ar.ea ·
vitelor, pentru întreţinerea lor."

ln adevăr, pe lângă altele, se înţelega la Arnmâni
sub denumirea de mandră şi ceea ce se mai zice la ei:
câşlă 4), adecă: locurile cu păşune închiriate de un cel-

1) Tlktln, Dict. Româno German, art mendra:
2) Dicţ. Mace_do-român. Buc. 1914 pag. '127; V. şi P Papahagl, Bas

me Aromâne, Buc. 1906, glosar, sub art: manclră. 
4) C4şlă corespunde lat castruni şi pare că şi-a luat însemnarea,

despN care e vorba aci, dela acesta, anume din sensul de castre iernatice, 
transportat asupra organizaţiei quasi miltlăreşli a celnicatelor aromâneşti. 
Aceasta ar rezulta şi din diferitele numiri de căstrişfe, loc unde au fost 
laglre, bine ��ţeTes' păstoreşţi dela castrensis+suf. işte, ad11că: locuri de 
păşunat închmate de un celruc. 
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nic pentru întreţinerea vitelor în tot timpul cât dureazi 
iama, .cât timp sunt nevoiţi Aromânii să petreacă cu tur
mele lor pe câmpiile Tesaliei, sau prin cele depe ţărmul 
Arhipelagului, sau al mării Adriatice, odată cu sosirea 
toamnei. 

„Lual mandră"; sau „ luai câşlă", înseamnă tot 
acelaş lucru Ia Aromâni : am închiriat păşunat de iarnă. 

Mandra (sau căşlălu ), adecă păşunatul de iarnă, 
se inchiriează dela proprietari pela sfârşitul verii, sau 
începutul toamnei, de către celwicii 1) respectivi: Mandra 
este mai întinsă sau restrânsă, după cum şi vitele cel
nicul ui .sunt mai multe 5au mai puţine. Dacă un cetnic 
iea cu arendă o mandră întinsă, el opreşte pentru îndes
tularea trebuinţelor lui şi ale f ălcării 2) sale porţiunea
de pământ necesar, ier restul îl sub-închiriază. la altii, 
cari au nevoie. In asemenea caz, cum este firesc, el 
îşi alege locurile cu păşunat mai bun şi acolo îşi face 
mandra, - sau mandrele,· dacă are şi alţi tovarăşi cu . 
dânsul pentru acel păşunat. Locurile mai puţin bune, cu 
păşunat mediocru, mai puţin ierboase, le sub-închiriază 
altora. Se întâmplă uneori ca o mandră întinsă să fie 
inchiriată la doi-trei ce ]nici. In asemenea împrejurare, 
dacă unul dintre celnici prezintă mai multă greutate, ca 
unul care a arătat mai mult interes, ca unul care a de
pus mai multe_ stăruiuţi pentru căpătarea mandrei, sau 
a făcut chiar niscai sacrificii băneşti, prPcum ceva plăţi 
cu anticipaţie, cum pretind de multe ori proprietârii, sau 
pentru alte motive de trecere personal�, acel celnic îşi 
face mandra după plac, adică pe locuri cu păşunat mai 
bun, lăsând locurile de mâna a doua să fie împărţite in
tre ceilalţi interesaţi, după anumite norme, prin învoială 
sa:u tragere la sorţ•. Fireşte, cei favorizaţi de soartă, cari 
îşi fac mandrele după plac, sunt invidiaţi de ceilalţi, 
mai puţin norocoşi, şi sunt cu atât mai mult, când vre
unu], atotputernic, abuzând de atotputernicia sa, îşi face 

1) Celnic, adică fruntaş, bogat în turme, şeful unei fălcăt·i şi car.e in
trecut era şi generalul Aromtnilor în războaie, .

2) Fălcarea este constituită de toate familiile care atârnă de un
celnic, având cu acesta tot avutul lor inpreună. lnpreună îşi iernează vitele, 
înpreună şi le dau vara la munte şi comun li e produsul vitelor. 
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n,iandra 5a11 mandrele după plac şi cu totul în defavoa-
t'ea şi paguba altora, slabi şi neînstare să i se împo
t1'ivească. Fără îndoială că unor asemenea împrejurări 
se datoreşte origina expre�iunii : ,, A· şi face mendrele'·,
pentrtt ,,a-şi face capriţiile după bunul său plac''. Expre
sia există şi Ia. Aromâni· sub forma : ,,şi-u f eaţe man
dra sau şi-o adt'ă ma1idra ", cu· înţelesul de : , ,şi-a pus 
trebile Ia cale'', t:lupă cum îmi· comunică colegul meu G. 
Zuca, originar din Sămărina (Pind) şi M. Guviţa din 
A vela (Pind). 

După cum vedem, din punt de vedere al înţelesului, 
origina cuvântului me·ndre din expresiunea amintită nu 
prezintă nici o greutate. Din prJnt de vedere fone:tic şi 
mai puţin. Mandrei la plural va face în Daco-Româna 
mendre, după regula care cere ca un a după labială, 
când urmează în silaba următoare un e, să se prefacă 
în e: ciomag, pi. cioinege; faţă, pl. feţt� etc. Fc,rmele 
vechi de· p1ural a.Ie lui mandră se păstrează şi azi în · 
Aromâna: n1.andră, pl. tnandre (pe lângă formele măndri

şi măn</.rî); ciumag (ă}, pi. ciuma<}.e, (pe Iâneă forma: 
cium-ă{i.i). 

Că aceasta-i etimologia adevărată a cuvântului, re
zultă şri din consideraţia că toate ceI·eJalte etimologii pro
puse până acuma 11u se pot susţinea. Cihac, de pildă, 
derivă pe 1nendre dela alb. 1năndi1ră (ges. 1nniiră) 1)
„manieră, mod de operare, de procedare" etc. Foneticeşte 
alb. măndură ar fi dat româneşte mîndură şi, admiu

ţând sincoparea silabei penultine atone, ar fi rezultat 
mîndră, pl. mî1idre. Afară de asta, 1năndL.iră în J. alba
nezească este împrumut din I. italie11ească, deci, intrat 
în albaneză târziu, pentru ca să-l f1 putut Românii să-l 
împrumute, întru cât· se susţine că elementele pretinse 
albanezeşti, ca viezure, 1nazere, mugur etc. sunt ele
mente vechi în româna, intrate în epoca de formaţiune 
a I. noastre. Nu mai stăruesc că, din punt de vedere al 

. înţelesului, etimologi.a lui Cihac nu prezintă nici o apropiere . 
• 

., 

1) Dict. d'Etymologie daco-roumaine. 11�1879 (Frankfurt.) pag. 718 îl redă
sub forma: 1nenclour1 mnour, menăoure." Cuvântul se pronuntă cum îl re-
dăm noi., _ 

· 

• • 

• • 

• 

• 

• 

I 

• • 

•
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Tot aşa de puţin probabile sunt. etimologiile propuse 
de D-nii A. Philippide şi Tiktin. Primul 1) n derivă dela
*mendulum (mendum) fără să poată sprijini prefacerea
lui *mendulum în mendre pe vreun exemplu analogic
din I. noastră. Ca sens se poate susţine şi mai puţin
întru cât mendum înseamnă "greş ală, minciună•. Al do
ilea 2) îşi exprimă părerea că "poate" se derivă dela
cuvântul german popular „ Mămerle" : • Vom Pferde sagt
man: es macht Mannerchen=Spriinge", o etimologie care,
atât foneticeşte cât şi semantic, nu ne satisface deloc.

Avem deci a face, cum am spus la începutul acestor 
rânduri, cu o expresiune datorită vieţii păstoreşti a Ro
mânului, care, mulţumită ajutorului ce ni-l oferă dialectul 
aromânesc, devine clară şi ne prezintă o dovadă mai mult 
despre mişcările Aromânilor dela Sud la Nord, în cursul 
veacurilor trecute, deoarece cuvântul mandră arată că-şi 
are origina la sud, ca şi auă, prămătar etc. Cuvântul 
se aude şi în neo ·greaca sub forma µavi:Qt (citeşte: mandri) 
şi se derivă din gr. µciv8Qa, lat. mandra,-am Probabil în 
româna balcanică să fi intrat direct din latina şi să avem 
a face, în ce priveşte fonetica cuvântului, cu acelaş caz, 
ca în copilandru în care-an este supus aceloraşi pi·e
faceri ca gruput-ann: pannum { pană), cannam (=cană) 
etc. In orice car. aromânescul mandră nu-i ne9grecescul 
mandri (�tavi:Qt), care a f1 dat în Aromâna mândriuc'l 
clupă cum ,;o cr,1:l (==urechiuşa dela cecric) a trecut în 
aromâna sub forma /tiuii,, ori: m.ândrie, precum cut-ie 
dela -co -xou-ct. 

P. PAPAHAGI

Membru corespondent al Academiei Române 

1J Philipplde, Istoria limbii romd.neşti, p4g. 151. 
2) Tiktlo. Dicţ. Româno-G-erman, art. mendre.
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PE, APELE VISAREI 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Aş vrea să'nving a'mpofrivirei lan,ţ11,ri 
lti care soarta m'a încătiişat 
Şi, liberat de gri ii şi· atâtea gâ1iditri, 
Sd simt u1i df?r de vieaţă re'1iviat; 

Să pot să pribegesc-sburdaltiic fliiliir 
Peste câmpii în soare 'nveselite, -·

Scăldat în ditlcea flor,ilor mireasmă 
Să retrăesc speranţe risipite .... 

Oin taina sfintelor amurg1.iri pale 
Sd împletesc cununa de noi visi1,14i .... 

- C11, harul ei să mă vrăi ească luna 
Câtid t1„ece călătoare peste abisuri .... 

Si; scris de, ar fi a pururea să sânger 
' . 

Trecând prin toate vămile vieţii -

• 

• 

• 

I 

.. 

Să'nmărm-tt,resc, aş vrea,-pe cliip;-s11,râ,s11,l 
Eter·ii: biruitor al dimineţii. 

• 

• 

• 

• 

-

G· GEORGESCU THEOLOGU 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

•

www.minac.ro



NELINIŞTE 

Amurg de aur s'a lăsat pe lume, 
Luceafărul viu arde'n asfinţit.
Un dor nelămudt şi fără nume 
Nelinişte în suflet mi-a trezit. 

Se scaldă'ntreg Muscelul în lumină 
Şi'n fum de smirnă munţii la hotare; 
Vibrând cucernic clopotul se'nchină 
Şi foşnetul de ape-i tot mai mare. 

De ce mă prinde-un dor şi trist şi viu 
Când tremură luceafăru'n senin? 
Ce vreau? Nu ştiu .... dar sufletul mi-l ştiu 
De aştepta1·e şi tristeţe plin 

E-aşa dumne;reească astăzi seara !
Atâta pace s'a lăsat pe munte., ..

· Şi-atdt de grea mi-e'n inimă povara!
Şi-atâtea gânduri trec fierbinţi sub frunte .... 

In cât stau dus, cu ochi'n asfinţit 
Si-ascult vibrarea blând'a mănăstirii; 
b clipă doar plutesc în infinit 
Pe aripa uitării şi neştirii. 

Dar când prin faţa porţii, dela muncă, 
Trecu un stol de fete lin cântând 
Un cântec trist şi se pierdură.'n luncă 
Iubirea sf ântă'n doină proslăvind.-

Atunci nelămurita mea simţire 
Se limpezi de-odată în durere 
Şi ca -0 ploaie ce dă pustiire 
Porniră lacrimi făr' de mângâiere. 

1ffll C4mpu-Lung -'ALSOYJA 
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FOVESTEA UNEI GRĂDINI 
• 

• 
. -

• 

· 
Intr'o dimineaţă răcoroasă de primăvară, vraful de 

grăunţe de păpuşoi din hambarul lui moş Sandu simte· 
. arsura lopeţei , v fier ce-i intră în adâncul trupului. 

- Somnoroase, grăunţele se simt ridicate, aruncate în
tr'un sac şi umflate în spatele unui voinic de flăcău. 

Ce-o mai fi cu noi, măi frate? se întreabă ele 
nedumerite. 

La moară, colţatelor! strigă nişte fasole dintr'un 
poloboc, în vreme ce mazărea potricălită de· gărgăriţe şi 
nişte sâmburi de bostan dintr'o legătură atârnată la grindă 
râd pe înfundate şi se înghesuie unii în alţii. 

La moară ! Ce ? aţi crezut ·că aţi scăpat ? 
Afară, soarele primăvăratec asvârle săgeţi de 1'aze 

aurii şi sbiceşte pământul plin de apă din bătătură. 
Pe prispa de lângă peretele casei un şir. de gândă

cuţi roşii, ademeniţi de căldura binefăcătoare şi abea tâ
. rându-se, tremură de groa·za ier·nei celei lungi. 

Ni�te f,rişoare subţiri de iarbă,· palide şi înfricoşate,
au scos capul din pământ în ·grădiniţă şi doi muguraşi, 
ce stătuse până asea:ră înghemuiţi la subsuoara unei cren
guţe de măr, şi-au ridicat puţin căciulile solzoase şi suflă 
111 pumni. . · . 

In grădină moş Sandu, călcând rar şi apăsând pe 
coarnele plugului, povăţueşte cu grai domol pe un nepoţel 
cu sumăieş scurt şi cu căciula dintr� o oaie, cum să ducă 
de funie boii ce trag din greu la plug şi cum să întoarcă 
cu îndemânare la capătul' brazdei. . · 

-

• 

• 

• 

• 

' 

•
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Ţine hăisa, ţine hăisa, dragu moşului, hăis! por! hăi5 ! 
Un suflu de viaţă nouă pluteşte în văsduh_; qn vân

tişor cald adie şi leagănă uşor ciocârlia, care· w:i _înaltă 
în tăria cerului cântul şi îl resfiră ca o binecuyâQtare. a 
lui D-zeu pentru anul care începe. 

La prânz bucata e gata şi, după odihna cuvenit ă 'şi 
boilor şi plugarilor, dar mai ales lui Neculăeş, care şi�a 
scos căciula şi se scarpină tn claia de bucle de sub ea, 
Florică, flăcăul, răstoarnă din sacul cu grăt1nţe cât. SQCQ

teşte, într'unul mai mic, îl leagă pe după gât şi,. ţinând 
cu .mâna stângă gura sacului deschisă, după ce şi-a făcut 
de trei ori semnul crucei spre răsărit, înşfacă cu. dreapta 
un pumn voiQic de grăunţe şi, pornind în pas rpăs.ui',aţ. şi 
cu socoteală, le aruncă pe o prăjină înainte, împrăştiin
dti-le din asvârlitură, de pare-că le-ar pune .-cu mâna fot
la o p_almă, fir de fir. . 

· 
__ . _.,

Inspăimântate, boabele cad pe pământul negru· şi a
bea de mai răsuflă. Moş Sandu a sburătu�it găinele,_.cu 
un bulgăre de pământ şi se luptă cu câteva cior,i . şi pişle 

. porumbei, cari mai ciupesc pe furiş _grăunţele galbene. A 
înjugat apoi boii la grapa grea, şi colturoasă şi, aşe2;ţind 
pe Neculăeş de asupra, porneşte în urma lui FJorţcă ·Şă 
netezească brazdele şi să îngroap� grăunţele �e au ��mas 
din sămănat, deasupra. Şi iată-le_învelit� în p�mârit ·pi'oas-

. păt şi mărunt, stând cinchite şi aşteptându-şi sfârşitul, cu 
groaza în suflet. 

Adio linişte şi tu sfat prietenos:cu tovarăşele dii) gră
mada din hambar !.. .. 

A doua zi dimineaţă un grăunte �e trezeşţe din somn, 
ameţit încă de întâmplările de ieri şi, nu ştiu cum, pae
că simte o înviorare în tot trupul. · 

Ce-i cu mine, Doamne?! Să fie oare umezeala din 
pământul proaspăt, ori dulceaţa ascuţitelor. ra·ie de_ soare
ce străbat prin coaja d.e pământ şi mă înfierbântă: 1 pe o
coastă ? Şi ce vânt răcoros vine până la mine ?! . · 

Şi în această t(?ropeală plăcută, un dor ş' o putere 
nouă de viaţă tresaltă sub coaja galbenă. PQişorul · înghe
muit in colţul lui svâcneşte, se sbate şi bobul pare că se 

__ .... .. . . . 
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· cutremurl sub acoperişul de pământ. · Moleşală umezelei
fl. cuprinde tot mai mult, până ce nu mai poate ţine piept
nil.valului de apă care•-i pătrunde sub coajă şi o um(Jă
până o rupe.

Un oftat de uşurare iese din pieptul puişorului. Ini
ma ii svâcneşte cu putere, iri vreme ce, cu fr.ică, ţinân·
du-se cu mâinele de trupul bobului sfărâmat, scoate prin
crăpătura coajei capul şi picioruşul fraged.

Incotro să apuce, Doamne ! Pe dibuite, în · întune
recul umed al pihnântului, încalţă un papuc mai tărişor
in vârful picioruşului alb şi fraged şi îl · înfige tqt mai
adânc ta pămânf; în vreme ce cu capul încearcă să ri
di'ce bulgăraşii de pământ care-l apasă greu.

Dar e slab, slab şi mic ! Stă, se odihneşte,. mai ia puteri
nouă din hrana pe care buna lui mamă i-a pus;.o la îndemână
pentru vremuri grele. şj -iar încearcă. Incă ·o sforţare, un
ultim grăunte· de pământ e rostogolit şi coiful ascuţit ce-1
purta în cap ·răsbeşte Ia lumină.

Uf ! ce muncă! Cât o fi durat ·oare închisoarea de
�sub pământ ? O zi ? două ? o săptămână ? Ce-i · pasă ?
'A· răsbit, a învins t Şi ce minune e afară ! ... Soarele : lu
mineazil. sus, aburul cald il învălue, iar el orbit de atâta
minune, cată înprejur ... Nu-i vine să creadă ochilor! Ici,
colo, mai departe, cât vede cu ochii, numai coifuri verzi ...
şi :râde, şi râde, de i se despică coiful în · două ca gura
puiului de rândunică când vede pe mama lui cu gâza în
cioc, venind la cuib ; �i de atâta râs şi bucurie, râde şi
s�rele şi pământul şi râde şi moş Sandu, mulţumit.

· -_ N,umai noroc_ şi ploaie la vreme să dea bunul
Dumnezeu, că frumos a mai răsărit!. ..

·. Şi trece o zi ., şi trec. două şi numai ce într' o dimi
neată iacătă că vede pe mătuşa Maria, cu nepoata Dom
nica, de�chizând portiţa la grădină, .una cu sapa în spate 
şi alta cu şortul umflat dinainte. Se opresc în marginea 
arăturei, lşi potrivesc basmalele pe cap şi zic între ele : 

- Doamne, tu, ce mândru- i şf verde ... ca buratecul...
ia-n te uită. 

- Fr1.i'mos; mamă; dacă�i de 'la Dumnezeu I
I 

www.minac.ro



549 

Şi sprintenă, Domnica · prinde a .face cuiburi. mjci 
dintr'o repezeală ori două de sapă, tot păşind cu bă·gal,"e 
de seamă printre firele de păpuşoi, ce-şi pleacă, speriate, 
frqnzuliţele intr'o parte, ca să. nu le ajungă tăişul ascuţit 
al. sapei; iar în urmă mama Maria sloboade prin degete, 
ici 3-4 boabe de fasole ce le ia d�n poala şorţului făcut 
pungă, colo 2-3 sâmburi de bostan.· 

Doamne! Ce mai râd păpuşoieşii ! .. .Le -a venit şi lor 
apa la moară. ! , 

Ha ... haaaa ! v' a venit şi vouă rândul... Uite,·- lu, su -
rioarii, şopteşte o frunzuliţă verde către vecina· ei,- ce 
bosumflate stau fasolele şi sf rifţii ceia : de •sâmburu Ce 
proşti sunt!.. Le e frică. - Las' că nu muriţi, ... n'aveţi 
grije. Aşa va fost scris. 

Bietele fasole şi sâmburii de bostan, n'au · mai avut 
. vreme să audă ce mai spuneau inimoşii păpuşoeşi; că

mama Maria a şi tras cu piciorul drept un val de ţărnă
şi i· a astupat. 

Ei. .. ei, măi frate, dar oare ce ne-om mai face de-a� 
gurei? zice într'o zi un fir de păpuşoi mai răsărit câtre
vecinul lui. · 

. 
- Eu am găsit merindea pe care mi-o dat-o mama.

Tu mai ai ceva ? 
-· Puţin de tot, că mama a fost cam bolQavă în

anul trecut şi n' o putut aduna prea multă . strânsură. 
- O să p;erim măi frate- şi pace ! se tângueşte al

reilea şi un vânt de jale cuprinde întreaga înfiripare: · 
- Nu vă temeţi, măi băeţi, glăsueşte· un nu9 bătrân

încllrcat de mâţişori, ca un moşneag de plete cărunte, 
ce sta deoparte în gardul din miezuină. 

Dragii moşului, se cunoaşte că· sunteţi tined şi fără 
minte; las' că vă învaţă moşul cum să . trăiţi. 

- Zău, moşule, să-ţi dea D·zeu sănătaţe, .cla.lină
din frunze toată tinerimea. Spune-ne Gă ne prăpădim. 

Şi unde- se întorc frunzişoarele către moşul priete.nos 
şi încep a se 1inguşi şi a-l drăgosti, de râdea;_m.oşul şi
i se scuturau mâţişorii. . . . 

Măi băeţi, începu el trosnind dintr'o ramură uscată, 

�------·· ' · 
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hine·o zâs cine-o zâs că·: dacă n'ai un băt1·âri, să-l cum
peri._ Oe „vă_ făceaţi voi fără mine? Vă şi îngălbeniseţi la
faţa.· Acuma ia-n ascultaţi. . . 

· 
· De înfipţi, sunteţi vai bine înfipţi în pământ cu . pi-
cioruşul vostru. . · · .

. - Eu, n1oşule; mi-am făcut două pici.oare, sare 
unu·1 de colo. · · · 
· - Şi eu_ trei, strigă altul

• 

• 

· . - Si eu, şi eu! încep cu toţii.
. - Bine, bine, zice moşul, bravo vouă! n'aveti g1'ijă

1 • • 

de ·1,eţeţţuţ1 cea de vânt. Dar, aţi băgat voi· de sean1ă ·că
- � 

. sµn�teţi uzi Ja picioare? · · 
I 

: - Da, da ! strigă o sută de glasu1·i. ·
-

. . .

• 
• . · - Mit mi-i şi frig, scânceşte un-ul. · · · : Şi mie, şi· ·mie, şi încep a se ·sg1·ibuli ca nişte

pui ··golaşi. • 
• • 

• 

- Ei, apoi d·acă sunteţi proşti, cine vă ·e de vină.
Dar aţi gustat voi din apa ceia? 

· - .Nu, strigă vre·o doi, trei. 
� 

- ·Ba da, eu am gustat-o moşule, ·e cam s.ărală şi
cam ... 

· Cam l�şietică, se repede altul.
""' .. '• 

- Ei, apo·i măi băieţi, apa aceia, care cl1ifteşte în

• 

• 

• 

- · p�Jnâ.ţit.�l în care staţi voi, are o socoteală : :· aceia nu-i
ca cea care v'o udat mai· ieri leoarcă, ··de nu ştiaţi cum 

. să vă scuturaţi� de stropii : ce răpăiau pe pielea vdastt·ă 
,·goâI�-; __ :��eia, �ai· (âcă;: o trecut ··prin pămftnt şi „s'o to-

• 

. C htţ_·· -·tntr' ânsa' multe bună tă ţi. . 
� . 

1 
. Ia :c.ătaţi voi· la picioruşele voastre, că a veţi nişte

.- perişori ·subţiri· pe· gl_ezne. La ce vă trebuesc a�eia ?

. , . Ştiu �u? zice un_ f�rişor m•ai răsărit; Ia mine unii 
.t·ot cresc ···şi alţii tot · mor. · • . · 

: ••. . · - t Bun ! zice moşul:_· ·-Asculfaţi acum·. Prindeţi · voi 
· a '�ugţ_··•apa de la .-pictoare·Ie voastre cu perişorii ceia şi

rid�c�ţi-6. prin trupul ·y.ostru până ·•ci în· faţă,· sub· acope
. riş:, ·ţânq ·_: O �junge· su

.
s,

. 
s"trecuraţt:.o, op1�iţi, ce-o fost

lntr'!risâ, tilai ·opriţi să a veţi şi de b&ut şi, cât o ,p1·isosi, · 
_ dati-�;. �far�. pei f�rţstru_ici? că văd c�·- a veţi destule.

• 

.... . . '.�' .. 

• 

• 

-
r 

• 

• . 

• 

, 
T -

• 

• 

. \ 
• 

J 

• 

/ 

•
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- Aşa.aa .. ? ziseră cu oarecare nedumerire _tinerile
vlăstare, căutând să pătrundă. înţelesul meşteşugului · ce·i 
învăţa moşneagul. 

-. Staţi, staţi, că n'am isprăvit; văd eu că n'aţi 
înţeles încă.- După ce-ţi suge apa şi îţi strecura· o, toc
miţi o bucătăreasă să vă· facă de mâncare ... 

- Bine, moşule dragă, da unde să găsim rioi bu·
cătăreasă, d�că nu ne putem mişcâ din Io<;? , · · 

-· He ... _ heei ! făcu moşneagul râzând; luaţi-vil cu,
binele .pe lângă verdeaţa· din frunzele voastre, · că ea ii
m,are . meşteră. · 

. 
_;,, Da uite ce te·am mai ruga, f ăcu,ră câte-va fire, 

după ce se sfătuiră între ele.: DU ti-i supăra . dacă te om 
întreba : ce sij facem noi, că. 'tare suntem moi la trup;
ne dă vântul jos. 

· 
. 

- Las'că vă învaţă ea., bucătăreasa ce s.� facţţi,
zise moşul, să tul oarecu{ll de · vorbi\. şi îşi scutură odată 
crengile, de căzură o. mulţime de mâţişori. 

- Mulţumim frumos, spuseră în cor păpuşoeşii şi
îşi luară rămas bun dela moşul. 

(( Vorba dulce mult aduce». 
Aşa şi . cu pă puşoieşii noştri ; . mai cu tocmele, mai 

cu Iovele, s'au învoit cu verdeaţa din frunze să Je fle .bu· 
cătăreasă. 

Da şi cl,lcoana bucătăreasă hoaţă, las' _ p� ea.... la 
tocmeală ş';0 spus şi ea gusturile. 

� Eu, măi băieţi, s,unt femeie bătrână; nu vrau _.să . 
ziceţi că n'am avut vorbă; socoteala dreaptă ţine prietenia. 

Jaca învoiala: voi să·mi daţi aici, în bucătărie, apă 
şi ce mai este topit în ea ; eu, treaba mea ce voiu face; 
vorba e să vă dau de mâncare ce vă. place şi la vrell)e. 
Da să ştiţi că eu DU lucrez decât ziua, de când răsare 
soarele şi până ce-o asfinţi ; noaptea eu mă odihnesc. 
Ne�am înţeles? 

- Da l strigă intr'un glas toată grădina.
Şi s'a pus cucoana bucătăreasă pe lucru .. 
Perişorii de pe picioruşele din pământ sugeau apa,

---- - --·· · · 

www.minac.ro



• 

• 

552 • 

• 

o i·idicau până în ft·unze p1"in nişte ţevi, pai·e·că e�a tn
ci·ne. ştie ce palat domnesc. Cucoana bucătilriţă o strecura
p1·in sită, oprea ce oprea şi prisosul îl prefăcea în abu1•i ·
şi 'ii da drumul pe -ferestruicile. de dedesubtul frunzei, a
fară. A deschis apoi larg ferestr�le ca să_ i.ntre lumina· şi '
căi.dara soarelui şi cu ele şi otrava ceia pe care o dau
vietaţile odată cu răsufJarea în aer.

l\fare dreptate avusese nucul: meşteră bucătărită ii ·

şi verde·aţa asta din frunze ! Dintr'u·n - lucru .fără p1·eţ, ba 
c·hia.r vătămător vietăţilor, . ce nu ştie ea să scoată ! 

li prinde în mâini, il- despică în două ca cuţitul şi,_ 
ce-i trebue opreşte, iar ce nu.... pe fereastră cu el ! ... 

Pe urmă toarnă Ja cazan : apă, ce-a rămas din stre
C\ll"atu I apei, ce-:a mai -luat din aer, încălzeşte cu căldura 
del.a soare şi mestecă şi învârte şi, ce să vezi? Minune.! 
Scoate fel de fel de bunătăţi, de te Jingi pe d·egete: mân
căruri dulci, mai acrii, mai grase, făină de aluat, prăji
turi, siropuri, câte •.. f câte nu ies din mâinile meşterei 
bu,câtăriţe ! 

Şi mănâncă tinerii păpuşoeşi, de cresc .văzând cu 
. ot�hii, şi le face mama bucătăreasă şi doctorie de întărit 
t1·upul, de se face tare ca lemnul, ba încă alege din apă 
piatră tare ca cremenea ş'o aşează la marginile frunzelor, 

- ca. să 11u se rupă în bălai� vântului, că doar sunt mari
•

acum ..
Da unde pot prididi cu mâncatul, vlăjganii ! Şi, ce se 

gândesc ei acum: hrană avem, slavă Domnului, chiar din 
prisos; ar fi păcat s'o părăduim ; hai să facem ca omul 
t�bivernisit, s'o strâng�m pentrll vremuri grele. Cine ştie, 
Doamne fereşte ! ce timpuri or mai veni� Şi adună pro
vizii în cămară, tot lucruri bune şi dulci. Când s'a trezit 
1noş Sandu intr'o zi, păpuşoii lui ma1i ! 

·Da nişte afurisite de buruene se iscaseră printre ei
şi· mai mai să-i înăbuşe cu frunzişul lor des. 

- Eeei ! Batâ-v'ar pardalnicul de răutăţi ! E'n haideţi
măi nepoţi, să tăbărâm cu toţii, că ne scapă . păpuşoii 
în burui.ene. . ,

= Şi se pun pe lucru de-av3:lma. Scânteie sapa în bă-
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

' .. 

• 

• 

•
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taia soarelui şi taie din rădăcină mohorul şi chiruJ, iar 
păpuşoii, veseli că pot răsufla în tihnă, foşnesc din frun
zele tăioase şi nu mai pot de· bucurie că. lucrătorii le-au 
strâns, cu sapa în jurul glesnelor un muşuroi până · la · 
genunchi de mare. Ce bine stau acum ei înfipţi •şi ce-or· 
să mai sugă la viată nouă. din pământul proaspăt scor-
monit al muşuroiului. 

Până 'n seară ogorul răsuflă. uşurat de buruieni, pă
puşoii privesc unul peste altul miraţi şi se înaltă din căl
câie să .vadă. ce mai e nou prin grădină. Iată că,: într'un 
colţ, cei de prin prejur zăresc un· fel de burueniţă, lungă 
'n trup şi lăbărţată, GU nişte frunze cum nu · mai văzu
seră şi acăţându-se mereu de gardul de nuele.şi de nişte 
pari crăcoşi, pe cari ii aveau înf!pţi lângă ele. 

- Dar oare asta cine-o mai fi? face un păpuşoi
svelt, aplecându-se spre vecin. 

- Dă, ştiu eu? I că tare-i slăbl\noagă ; nici nu ·se
poate ţinea in picioare !.. Vai de păcatele ei.... 

Da un bostan înfipt în pământ printre păpuşoi, au-, 
zind sfatul, zice : e l ia biata rriazăre, se acaţă şi ea cum 
poate, ce să facă? Nu-i toată lumea ţapănă· ca voi.· 

- Tu eşti, înfumurat-o? zice un fir de păpuşoi,?·
Da unde ţi-s gărgăriţele? Şi râde pe ·înfundate.
- Las', nu mai faceţi pe grozavii, că tot acolo o

să ajungem, mi-a spus mie mama, zice un fir de :ma
zăre, mişcănd cu desnădejde frunzişoarele cele cu multe 
bucăţele. 

- Bine, bine .... da pare că râdeai când ne-a ftiat 
pe noi cu lopata dia hambar.- Credeai că: o să stai cât 
o fi lumea în p-qtină? Dar ce aveţi de nu vă puteţi. ţinea
în picioare? Nu prea aveţi udătură? . . . · 

- Ba, avem, slavă Domnului, da a$a suntem noa
lăsate de Dumnezeu să fim lungi în. trup şi slabe şi ne
căţărăm şi noi pe ce putem, ca să_ ieşil!1 la -lumina so�relui.

. - Hm... făcu popuşoiul ; ba ma se pare mae• că 
D-vo'astră şi târâitul ăsta de bostan suµteţi cam betegi,
aveţi vr'o meteahnă în neamul vostru;. . .. · . . · .N'apucă să isprăvească vorba ş1 simte un ,fel de 
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arsură pe trup. Se uită alătut·ea şi vede o ft·unză mare 
de bostan, frecându-se de el. 

•

- Dă-te de-o parte, brusture scârbos, -că mă înţepi.
Ce naiba ai pe trup ? 

• • 

He - hei ! râde gros bostanul, bagă de seamă. 
să nu· te mai legi de noi, că te înţep de nu mai sufli.

Uite �e de ace am ; mai răţoeşte-te tu şi-i vedea .. 
Cată„ţi· de treabă, măi omule, face păpuşoiul ; 

ce-�i cu noi ? şi îşi strânge frunzişoarele, ca să se fe
rească de înţepăturile bostanului. Doamne fereşte ! Ce-o 
mai Jăsat şi D-zeu ? ! . 

Trebue să fie om rău, ăsta I . • . • 

* • • 

,,. . 

lnlr'o bună zi, mare zarvă în grădină. Spe1·iaţi pă· 
puşoii, câte 3-4 roată, şoptesc cu fţunzele la gură. 

Ce-o mai fi şi asta măi frate? Ai văzut ce-o 
mai făcut omul? l\tlai săptămâna trecută a făcut o g1"0• 
puşoară colea între noi şi a ascuns nu ştiu ce cât un 
puµin; io-te acu ce-o eşit de acolo ! Nu-i nici mazăre, 
nici dihania de bostan, că uite. ce frunze păroase şi 
crestate are. . 

� -

O fi bob, măi frate, că pare că îmi aduc aminte 
de nişte boabe borţoase într' o cutie în hambar. 

· Nu se află, bre, că bobul îl ştiu eu, samănă cu·
cumătră-sa fasolea, da asta era mare, bre, şi negricioasă 
pe deasupra. . . 

- Da uite-te tu cum put de rău frunzele astea.
---· Ştiti ce ? zice uri I1lujan filai indrăsneţ, eu am

să Je întreb. Şi aplecându-se spre ele, ţinându-se cu o 
frunză de nas, întreabă. 

· - Nu vă fie cu supărare, cum vă cheamă pe D-voastră?
Pe noi ? Hm ! Pe noi ne cheamă "Cartofi", zice 

o tuf uşoară, desfăcându-şi frunz.ele şi dând drumul la un
mi1·0s care făcu pe bieţii păpuş0i să-şi întoarcă nasul în
altă parte. · · 

Să f1ţi sănătoşi. Da de ce sunteţi voi buni, de 
v'a pus omul aşa cu grije printre no

.
i ?

-

• • • 

• 

• 
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-· E hei! .. las' că-ţi vedea voi -mai ia toamn-ă. Vă
minunaţi vo, acuma, dar n'aveţi de ce. 

- Te pomeneşti că or face niscai-va poame . dulci,
de aceia îi îngrijeşte omul, zice un păpu�oi.;· nu. vede�i 
ce mai de frunze face ? . 

- Poame facem noi, da numai aş•a de frumuseţă· ;
dar facem altceva mai bun. 

- Ce faceţi? Spuneţi-ne· şi nouă, zice unul.
- Apoi iaca ce: mai târziu aveţi să vedeţi v0i cum

vine omul cu sapa şi face un muşuroiu mai mare ca al 
vostru împrejurul genunchilor noastre. Noi avem o bucă.; • 
tăriţă tare harnică ; e neam cu a voastră. Bucătăriţa asta, 
nu ştiu cum, face, cum drege, dar găteşte prea mult. 

· - Îţi fi cărând prea multe dinainte şi voi, zice un
păpuşoi.. 

-· Dă ! · Aducem şi noi cât putem. Cum zic, face ,
prea inuită mâncare şi, ca să nu se strice, o strângem 
bine în muşuroi, în nişte umflături. Păcat de omul ăsta 
că nu ne lasă în pace, că alt-fel copiii ngştri ştiu că ar 
avea ce mânca; -da aşa mănâncă el ce e mai bun şi , 
nouă ne lasă numai nişte stârpituri. 

- Măi ! măi ! măi ! că minunate mai sunteţi. Da· de ·
unde aţi venit voi pe meleagurile noastre? 

- Hâ, hââ. .. . de departe, măi trate, de peste nouă
mări şi nouă · ţări. Mi se pare că 1 şi voi tot de pe acolo 
sunteţi, da aţi uitat� că sunteţi mai de mult veniţi. · 

- Bre, bre, multe mai vezi cât trăeşti !
Şi, legănând din cap, strujeaii 'cad pe gânduri, în

vreme ce un fior din depărtate locuri îi săgeată prin mă
duvă. E cald şi bine. Firea întreagă tresaltă de viaţă, iar 
s1:1s, pe o creangă de cireş plină de bobiţe verzui, cucul 
îşi cheamă tovariişa la viaţă nouă. 

* 
'I- . * 

Măi, da voi ce gând aveţi, zice Ia vr'o două săptă- -
mâni după Arminden nucul înfrunzit de nu i se mai. văd 
crengile ; · creşteţi aşa ca proştii şi de rod - nu vă trece 
prin mlnte? 
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Ba chiar acuma ne gândeam, moşule dragă, da 
nu ştim cum s'o î11�epem, zice ut1ul cam cu. _jumălate 
de glas. . :· · . . . . 

Apoi, mâi fl�căi, ia puneţi-vă şi va croiţi cole1ţ 
spic· frumos în cruce, drept în vârf şi tu1·naţi nişte ştju.- .
leţi voinici cu matasă bogată, că tre.ce vfemea şi nu-ţi 
avea când coace cele semincioare. Iacă eu îs om bătrân 

• 
• 

şi vedeţi. cum mi-am făcut nucuşoarele, verzi şi 1�otunde, 
să am unde oploşi băeţii. 

Ruşinaţi, păpuşoii s'au pus pe muncă şi ca din p�-
mânt au înălţat in. vârfuri spicuri. cu m11lte cruci şf de 
toate vârfurile b.eţişoarelor au spânzurat_ săcuşori plini cu 
pulbere aurie, plini până la gură, gata să se, spargă. Jar . 
mai jos, p� strujanul voinic şi verde, ş'au înfipt, cum în�.� 
figi furca'n brâu, câte un ştiulete ori doi, ba unţi m.ai 
voinici chiar· trei, plini cu bobite albe ca dinţii babei şi 
înfăşuraţi în pănuşe verzi d1·ept ca o păpuşe cu păr. au-
1·iu · la cap.. . · . 

·� - Poamne ! Mândri mai erau acum păpuşoii!. Nalţi ca.
brazii, verzi şi lucioşi şi ţinându�se de frunzţ, păreau �ă 
invârtesc o horă din poveşti, de râdea mazărea cu ochii 
umezi ·de Jacrămile dimineţei şi se_ înalţ�se bostanul pe 
o movilă de gunoi să-i vadă, fudui ce �unt cu poponeţele
în brâu. Şi unde s'a pornit un vântişor subţire de_ clătina
săcuşorii din vârf, mai-mai să-i rupă şi, _de spintecaţi ce
erau, curgea aurul din ei drept în capul mătăsos al ştiu
leţilor. Să fi stat să râzi! ... Să, vezi mânie pe ei!.

- Auzi tu colo, să ne facă una de praf ! Săca-v' ar
sământa să vă sece ! Că nu vă mai astâmpăraţi ! Şi ce·o 
mai fi fost, nu ştiu ; dar aşa, ca din senin, au prins 
boabele cele albe de pe ştiuleţi a sţ umfla, a musti lapte, 
iar mai pe urmă a se întări. Le-a căzut ştiuleţilor p.ărul 
ce� mătăsos şi pănuşele au început a se usca. . � . 

· Pe după Sfânta Maria mare, s'o schimbat lumea
la faţă. · · 

Păpuşoii au început a slăbi aşa văzând cu ochii, se . 
uscau pe :Picioare ; degeaba se luptau să sugă apă din 
pământ, degeaba se -muncea biata bucătăriţă ! . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. -

• 

• 

• 

• 

A 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

I 
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· - Am îmbătrânit şi pace ! Nu mai pot dovedi. S'a
apropiat funia de par, făcea ea îngândurată. 

Şi zi cu zi se tot ofilea Ia faţă, frunzele galbene. se 
tot plecau mai jos, spiculiu i se strâmbau crucile, doar 
ştiuleţii cu pănuşile uscate · se sileau să adăposteaşeă 
puişorii îngrămădiţi, cioatcă, în jurul ciocălăului._ Un vânt 
işi' arăta colţii de după deal, înţepând cu ascuţişul lui pe  
bieţii pu:şori, cari abia mai răsuflau, mai ales dimineaţa, 
uzi de roua rece. 

- Atâta ne-a fost, măi fratilor, zice un strujan slab
de i se vedeau coastele, căutând să-şi mai ridice frun
zele. Ne ducem !'... Dar nu-mi pare Pău, că văd în urmă 
gloata mare şi voinică Mulţumesc lui O-zeu că am putut 
să strâng fiecăruia ce m'o ajutat puterile, oa să aibă cu 
ce-şi ţine zilele când o eşi în lume, până o prinde Ia 
putere. 

- Ne ducem!... ii răspunde un bostan burduhos, ce
abea se mai ţine de vreju-i· uscat. 

Ne ducem!... zice tufa de cat'tofi de alăturea, ce 
stă să cadă grăr .. :adă peşte muşuroi�! în care ascunsese 
puii, pare că ar fi nut să•i apere de mâna duşmanului. 

Ce trist priveşte asupra grădinei nucul din care curg, 
legănându-se în vânt, fcun�ele ingălb mite, ostenite de 
munca de o vară şi, din adln..::ul creng,lor răsµcite de 
vremi, q.n glas bătrânesc se aude: 

Să fii cât munţii de voinic 
Ori cât un pumn să fii de mic 
Cărarea ta ş'a tuturor, 

E tot nimic! 
E toamnă târzie. 
Bruma a albit grădina în dimineaţa rece. Strujenii 

retezaţi dela taţa pământului stau ingrăml\diti unul peste 
altul, acoperind cu trupurile lor moarte o grămăjoară de 
bostani. 

1n faţa morţei toţi se împacă ! 
Rândunelele au plecat de mult, nucul bătrân ş'a le

pădat frunza şi suspinând de durere, îşi îngrijeşte rănile 
făcute de prăjina ce i-a scut•1rat nucile. 
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Pământul se odihneşte căutând să-şi repare forţele 
pierdute; numai iotr'un cuib de cartof,, două mogâldeţe, 
scApate de mâna scormonitoare a omului, stau înghe
muite şi nici nu �ai răsuflă până la primăvară, 

· Ninge.... şi linţoliul alb îmbracă firea care adoarme
mulţum:tă că ş'a dat obolul. 

Moş Sandu stă în uşa hambarului şi priveşte· mul
ţumit la grămada de porumb galbăn ca aurul. 

Nu i-a fost în zadar munca. Rodul îmbel�ugat al a· 
milui ii este răsplata. 

Q. /Y\lRONESCU
profesor şc normala de băic\i 

Constanta 

!
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O ASEZARE ANTICA LA CICARACCI 
( Ji·Jn 'ţ�A?l j

Amicul meu, Mihail Pl'icopie, profesor -la şcoala nor
mală din Constanţa, mi-a atras atenţia că lângă satul 
Cicârâcci, la 23 km. spre Nord de Constanţa, se află 
urmele unei aşezări antice. 

· Din cercetările profesorului meu, d. V. Pârvan, asu
pra ·cetăţei Ulmetum, mi-aduceam aminte că d-sa identi
ficase in harta pe care a făcut-o pentru Scythia Minm·,
aci la Cicârâcci, trecerea-unui drum ce venea dela ·Tomi 
prin Canara, pentru a merge apoi mai departe prin Ca
vaclar şi Chirişlic spre Vlmelum (Pantelimonul de· Sus) 
şi Carsi·mn (Hârşova). Având în vedere interesul istoric 
ce-l prezintă fixarea pe teren a unei localităţi antice . ln 

· plus, am profitat de ocazie şi imediat (�3 Sept. a. c.) am
făcut ·o excursie pentru a cerceta câmpul de ruine sem
nalat. Sosind Ia· faţa locului, deşi era seară, am constatat
dela ·prima vedere că avem de a· face aci cu o mică a-

; şezare din epoca romană. Intr'adevăr, -la marginea de 
răsărit a satului, pe malul lacului Taşaul, se află pe pro
prietatea d-nei Sylvia· Pricopie, unul din moştenitorii de-

} funclului proprietar Chipară-Hâra, o movilă mare cu· vâr
ful plat, presărată la suprafaţă de numeroase cioburi de 
cărămidă, olane şi diferite vase, toate de factură caracte
ristică greco-romană. 

A doua zi de dimineaţă, am continuat cu cercetările, 
care aveau să precizeze mai bine caracterul acestei aşe
zări. Movila este aşezată pe ·o limbă de pământ, ce- îna·

intează spre lac, mărginită de o parte şi de alta de �pante 
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formate de scursuri de ape, ceea ce-i dă aspectul unei mici 
peninsule. Pe un astfel de teren propice defensivei erau 
întotdeauna aşezate-mai ales în provinciile dela periferia 
imperiului-satele romane, pentru a putea fi mai uşor a
părate contra bandelor de lalrones, sau a cetelor pră
dalnice de barbari ce ar năvăli aci dinspre Nordul Dună
rei. Pe panta dinspre răsărit, spre lac, se văd urmele unor 
săpături făcute de oamenii din sat, pentru a scoate piatră. 
ln zilele din urmă, un moş dăduse aci peste un zid de 
circa O, 75 m., tăcut din piatră legată cu mortar. Zidul 
este neplacat şi deşi este întrerupt, din cauză că piatra 
a fost scoasă, totuşi, după prezenţa bucăţelelor de mor-

- tar, care apar la suprafaţă ici �i colo, se vede că făcea
înconjurul movilei. Lungimea acestui zid, care înconjura
aşezijrea, pare a fi aproxim�tiv de 240 paşi, închizând o
suprafaţă de circa un sfert de hectar. 1n malul dinspre
Vest, spre sat, se văd înfipte bucăţi de cărămidă şi frag
mente de vase. Săpând o jumătate de ceas cu târnlcopul

• în acest mal, am scos la iveală mai multe din aceste ră
măşiţe. Cărămizile, din pământ galben, presate şi bine
arse, sunt de două feluri : unele pătrate, obişnuite romane,
0.28 m.X0.28m .. şi altele d,reptunghiulare circa 0.14 m.X
0.28 m. Am găsit şi numeroase fragmente de olane de
acoperiş, unele plate de format mare, O 28 m.X0.35 m.,
cu muchii pe margini şi. altele corespunzătoare. în formă
de jghiaburi, care veniau aşezate pe muchiile şirurilor de
olane in felul acesta: e, __ .(;',;) __ s. Dintre diferitele frag
mente•. de vase găsite în acest loc distingem diferitele
amfore şi hydrii fabricate pe loc in vremea romană, cât
şi. vase de factură bună greacă, importate din oraşele de
la Marea Neagră şi Egee, sau din insulele greceşti. Prin
tre cioburi am dat şi peste· o „fusaiolă", un mic disc
·de pământ galben ars, perfect circular, măsurând în dia
metru 0,046 m. şi cu o. erosime de 0,00l1 m., cu gaura 
·obişnuită la mijloc.

· : 

. Câteva sondagii făcute în interiorul câmpului de ruine
au dat la iveală mai multe ziduri, unele făcute cu mor
tar, iar altele din piatră legată numai cu pământ, aparţi_
nâud la diferite clădiri.
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Tot dela Cicârâcci avem. şi o -inscripţie greacă, în 
dîalect · doric, · publicată în :Archeologisch-Epigraphische 
ltlitteilimgen VIU, 20, pusă aci de oraşul'· Heracleia 'ln 
onoarea: ·guvernatorului Moesiei inferioare, T. Flavius Lon
ginus Q. Marcius Turbo, aproximativ prin anul 155 d. Hr. 

De asemenea în sat am văzut, in ·curtea unui lo
cuitor, un fragment de fus. al unei coloane ·de marmură, 
având în diametru· circa O 30 m., necanelat şi de o· fac
tură. simplă, caracteristic' bizantină .. 

Până ce nu se vor face săpături complete, nu se va 
putea preciza în mod absolut rosturile istorice ale acestei 
aşezări. Totuşi din elemeot_ele de. informaţii pe care le a
vem până acum la îndemână, rezultă că avem de a face 
aici cu o mică aşezare rurală; despre care se pot spune 
unele lucruri interesante. 

In primul rând este sigur că,, această aşezare nu 
poate fi anterioară jumătăţii a doua a sec. I d. Hristos, 
căci pe atunci împrejurările din Scythia Minor erau prea 
nesigure, pentru ca negustorii din Torni să încerce a se 
aşeza departe de oraş, spre interior. Intr'adevăr, . Ovidiu 
ne povesteşte. - de sigur cu oare-care exagerare, pentru 
a scoate şi mai mult în evidenţă nenorocirea exilului slu 

. - că locuitorii din Torni nu puteau să rişte .să iasă 
. afară din zidurile oraşu_lui : 

· 

' Quam miserum est, por.ta vitani muraque tu,eri, 
Vixqite sui tutum viribus esse loci! 
. . . . ; . . . . . . . . . . . . 

.Nmn dedit e specula cuslos ubi signa titmU,Uits; 
lnduimu,s trepida protinu,s arma man11,. 
Hosi'is, habens arcus imbiildqzie tela venenis, 
Saevus anhelanti moenia lustral aeqzto; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sic, siquem nondum portm·um saepe recepfum 
Barbarus in cmnpis repperit hostis, habet; 1.) 

. . . 

1) T1"istia,, IV, i, 67 şi nrm. Vezi aceste�citate, devenite oare-cu_m
clasice pentru studinl istoriei oraşnlui Tomi, la V. Parvan, Zidul ortJ,
�uZ11i Tomi, unde ele :unt însoiite <le un docnmentat comentar în Ana
lele Academiei Romane, Tom XX.X-Memoriile secţiunei-istorice, p. 
428 şi urm. · · 
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Vixque brevis tu,tos murus ab hoste facil; 
·Innumerae circa gentes fera bella minantwr,
Quae sibi non rapto vivere ti(;rpe pittant.
Nil extra tu,tum est : tumulus- def enditwr ipse
Moenibiis exiguis ingenioque loci.
Cum minime credas, ut avis, densissi1nus hosfis
Advolat et praedam vix bene visus agit.
Saepe intra muros clausis venientia portis
Per medias legimus noxia tela vias.
Vix ope castelli defendimur. Et tamen intus
Mixta facit· Graecis barbara turba metum.
Quippe simul nobis habitat discrimine nu,llo

Barbarus et tecti plus quaque parte tenet 1).

Qui (hostes), morUs saevo gmninent ul vulnere cau,sas,
· Omnia vipereo spicu,la felle ·linunt.

His 'equ,es instructi(;s perterrita nwenia litslraf. 
More lupi clausas circumei,,ntis oves: 

At simitl intentus nerva levis arcits equino, 
Vincula seniper habens inresoluta, canet, 

Tecta rigent tixis velut·i vallata sagiftis, 
Portaque vix firma summovet arma sera. 2)

Din ceea· ce ne povesteşte Ovidius, se vede clar că 
negustorii din Torni nu puteau să îndrăznească să inle
meeze aşezări în interiorul Scythiei Minor. D�r gravitatea 
siluatiei, care a _ impresionat aşa · de tare - mai ales 
prin sălbăticia mediului - pe aristocratul roman smuls 
pe neaşteptate din traiul. tihnit şi luxos al Romei din 
epoca de aur. a lui August, pentru a fi exilat în acest 
ţinut mărginaş al imperiµlui, de sigur că nu era perma
nentă, căci ştim doară că ',rosturile coloniilor greceşti din 
Pontul Euxin stăteau tocmai în comerţul pe care-l făceau 
cu indigenii. Insă perioadele de nelinişte erau de sigur 
destul de dese şi une· ori de durată lungă, aşa că ne
gustorii greci nu-şi puteau exercita comerţul lor decât 
fiind necontenit avizaţi Ia cetatea lor de bază, care le 

. 1) Tr-istia, V, 2, 70 şi urm. 

�) Ex Po1ito I, 2, 17 şi unN-, 
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servea ca centru de :operaţie. Inainte de stăpânirea to
mană, buna stare economică a uneia sau a alteia dintre 
coloniile greceşti din Pontul Euxin, era totdeauna condi
ţionată de relaţiile prieteneşti . cu regele - de cele mai 
multe ori. indigen, sau în unele cazur{ macedonean, cum 
a fost cazul cu Lyzimachos care stăpânea hinterlandul
respectiv.· De aceia în istoria acestor colonii ·se observă 
aşa de brusce scimbări, alternând des perioadele de în
florire cu cele de df�cădere. Numai odată cu stabilirea 
definitivă a stăpânirei romane în aceste părţi, începe o 
lungă perioadă de linişte şi siguranţă, care permite co· 
loniilor · greceşti să ajungă la o situaţie din ce în ce mai 
înfloritoare. Marşul cuceritor al lui M. Lucullus în anul 
72 în. de Hr. nu este decât preludiul stăpânirei romane 
prin aceste părţi. Ovidius este trimis în exil de cătrn 
August, departe, la marginea .imperiului, la Torni, un mic 
or�şeJ, care se afla numai nominal sub stăpânirea ro
mană. O orânduire mai temeinică a stărei de lucruri din 
Scythia Minor începe numai q.in timpul lui Claudiu. Aceasta 
ne-o arat� clar o inscripţie deosebit de importantă, des
coperită de d. prof. V. Pârvan cu ocazia săpăturilor fă· 
cute la Histria 1) inscripţie în care sunt înşirate mai 
mult.e epistulae de ale guvernatorilor Moesiei, prin· care 
se precizează şi 'se recunosc o serie de privilegii acestui 
oraş. Ca mai importanţi în acest timp ne apar Flavius 

. Sabinus, care a fost guvernator al Moesieî probabil în 
anii 43-49 d. Hr. şi mai cu seamă Plautius Aelianus, 

· care a fost guvernator al Moesiei, probabil în anii 52-53
d. Hr. şi care a dezyplt3:t 9 act\.vitate deosebit �e pa�i
ficatoare în ţinuturile dela Y,estul ş1 Nordul Pontulm Euxm.
Insă inceputuriJe bune ale acestor guvernatori nu sunt 
aduse la bun sfârşit decât sub Traian care; reorganizând 
în vederea războaelor cu Dacii reţeaua de drumuri din 
întreaga Moesie, aşează (intre anii 100-110) la Uurosto
rum (Silistra) legiunea Xl · Clandia şi la Troesmis (lglita) 
legiunea V Macedonică. Din acest timp (25 Oct. 100 d: Hr)

este important� inscripţie p·omenită mai sus, prin care 

1) Vezi V. P4rvrin, HisUria, rv; în Analele Academiei Române,
l'om. XXXVllI. Memoriile Secţiunei istorice, p. 55G şi urm. 
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Marjus Laberius Maximus, energicul guvernator al Moe: 
;:;iei, întăreşte din nou privilegiile acordate ) Histriei· ·de 
ptedecesotii săi şi totodată face şi o nouă · delimitare 'a 
teritoriului oraşului. Această stabilire definitivă a stăpâ- . 
nirei romane îii aceste părţi aduce cli sine o lung� .. pe
rio'adă de linişte şi ordine, în care oraşele gr.eceştţ ajung 
Ja o nouă înflorire. Mai ales Torni ia o mare d'ezvoltare 
în această epocă; ajungând în scurt timp cu adevărat şi 
nu numai ca nume, capitala oraşelor greceşti din Vestul 
Pontului Euxin 1) La această repede ridicare a otaşului 
Torni a contribuit în primul rând poziţiunea favorabilă 
pe care o avea acest oraş, ocupând la mare un punct 
tătre care covergeau în mod natural toate drumurile din 
intr_e�ga regiune a Dunărei de jos, legându-ii;e foarte bine 
şi cu mari_le drumuri romane ale M9esiei. Nu tot aşa era· 
şi cu ve,<?inele sale Callatis şi Histria . - Callatis se afl.a 
încă ln plină decădere, de pe urma grelei înfrângeri pe
care o suferise in anul 313 in. de Hr. din partea lui 
Lyzimachos şi, lucru principal acum, ocupa o poziţie. ex
centrică în Scythia Minor, cu mult mai puţin · favorabilă 
decât Torni. In ceia-ce priveşte Histria, pe ·tângă <:ă o
cupa o poziţie excentrică. mai era încă şi situată -pe o iii
sulă, .-aşa că nu avea o legătură bună şi directă . cu ma.
l'ile drumuri romane. Afară de aceasta, ·se pare că His
tda se specializase mai mult în comerţul de peşte sărat 
din regiunea gurilor Dunărei. 1n ori· ce cai, marele co· 
merţ maritim pentru întreagă această re-giune, nu se fă
cea pe aici, und� accesul era mai dificil, ci pe la Torni. 

1n timpul st'ăpânirei romane, negustorii greci din o
raşele dela Mare înaintează şi se stabilesc · în interior, 
unde influenţa grnacă se întâlneşte cu e>m,entul coloni
zator roman, care urmează mai mult · cale� u;5catului · şi 
amândouă, · paralel, se amestecă în masa populaţiei indi
gene, în cea mai mare parte de seminţie tract

C

(Geţi; Daci, 
Bessi etc.) şi care, cu încetul, cedează celor duuă. 'influ� -
enţe superioare ca cultură. 

Inftorirea repede a oraşului Torni are ca urmare lil-. 

1) Vt>zi V, Pârvan, zidul cetăfei Tomi, p. 431.
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t�rpeerea a o mulţime de viei pe teritoriul �cestuLoraş. 
Astfel, spre Sud, o inscripţie găsită lângă Urluchioi, . ne 
semnalează un vieus Amlaidina, iar în regiunea satelqr 
Hassiduluk şi Laz-Mahale o sumă de inseripţii ne arată 
că aci trebue să fi existat un însemnat �entru rural de 
veterani şi eives Romani, al cărui nume ne este ·încă 
necunoscut. Alte inscripţii ne arată, pe drumul dela Torni 
spre Axîopolis, o aşezare cu nume necunoscut la Hasan
cea şi o alta înfloritoare, iarăşi cu nume necunoscut, la 
Alacapu. Spre Nord de Torni aveni documentat la Ana
dolchioi un vieus 1 urris Muea ... ; la Palazu un vieus 
Se ... ia; la Canara o aşezare cu nume necunoscut şi la 
Caramurat un vicus Ctem,entinus 1). La 6 km. distanţă
de Caramurat se afJă aşezarea . noastră, cu nume încă 
necunoscut, dela Cicârâcci. · � ... · · 

Din expunerea pe scurt a împrejurărilor din Scylhia 
Minor, făcută mai sus, se vede că cea mai mare parte 
din aşezările de pe teritoriul oraşului Torni n'au putut fi 
întemeiate decât după anul 100 d. Hr. Astfel şi aşezarea 
noastră dela Cicârâcci este, desigur, întemeiată curând 
după anul 100 d. Hr. Faptul că nu cunoaştem încă nu
mele ei nu este de mirare, căci doar numele viei-lor din 
Scyfhia Minor, în cea mai mare parte nu ne sunt cunos
cute decât mai mult întâmplător, prin câte o inscripţie. 
Jn 01ice caz, aşezarea aceasta ajunge repede la o stare 
înflol'iloare şi cu relaţii comerciale întinse, căci numai 
astfel putem explica că s'a găsit aci o mscrip4'ie din 155 
d. Hr. pusă de oraşul Heracleia pentru guvernatorul Moe
siei inferioare, T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo,
inscripţie pe care am pomenit-o Il\ai sus. Dela Marcu
Aureliu înainte încep din nou năvălirile barbarilor, aşa
că, pe la sfârşitul sec. II, .sau începutul celui de a1l Ul

1) Am socotit că nu mai este nevoie _să cit�z aci do�umenta1:ea . a
şezărilor antice de pe teritoriul oraşului Torni, ea �âsmdu-se 111 m
treD"ime la V Pârvan, Cetatea Ulmetum I, p. 580 ş1 urm. Dela Cara
mu�at mai n vem o im,cripţie inedită, ca re se află în curtea şco�lei. 
fnscripţia latinească de car�cter fu�er?;r, -�şte

1 

pusă pentru pomemrea 
unui oare-care Dimtis, de catre părmţu sai. 
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d.- tlr. pare să" fi fost ridicat zidul de apărare dinprejtirul 
·aşezărei. Insă asemenea încercări de apărare nu puteau
ţine mult timp piept atacurilor din ce in ce mai dese ale
barbarilor,· aşa că aşezarea aceasta n'a mai existat, ·pro
babiJ, pe vremea primei mari năvale a Goţilor, când fn
238 a fost dărâmată Histria.

p .. t·UCORl::SCU 

• .. 11 
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CELE MAI VECHI ŞTIRI 

DESFR� R.0/V\ANI IN DOBROGEA 

Cercetarea mai amănuntită şi. mai atentă a cron:cilar bizan
tine a scos la lt1mioă dovezi nouă despre vechimea e'ementu-lui 
românesc tn Dobrogea şi a drepturilor noastre p-:,litice asupra 
acestei provindi. Cuvântul dintâi 1-a spus d I N. Iorga, după care 
urmă d-l N. Bănescu, profesor la Universitatea din Cluj, care, 
reluând aceeaşi pro,blemă, o aprofundă şi mai mult, ajungând la 
acelesşi rezultate. Vom rezuma aci cât mai conştiincio, şi mai 
pe Ja,_g ambele studii, mai ales p. a:eia dintre cititorii nAnalelor 
Dobrogei", cari nu pot avea la îndemână pretioasele lucrări ale 
celor doi învătati, . 

I. - N. Iorga: nC�le dinldiu cristalizări de Stal ale Ro
mdnilol'" (Revista istorică, An. V 1-:a, N-le 6- 7, Iunie Iulie 1919, 
pag. 103-113). 

Cele dintrll organizaţii de Stat româneşti, cu căpetenii de 
judeţe, juzi sau chenezi, se constată într'un act unguresc dela 
1247, întărit de Papa la 1251 Această cristalizare_ din veacul 
XIII, îndată dupil marea năvălire tă•ărească, de sigur că nu e• a 
cu totul nouâ. Tătarii" au găsit o asemenea organizatie la poalele 
Carpttilor şi ei au menţinut-o, având tot interesul la aceasta, 
după ob:ceiul de a stăpâni şi a exploata al Turanienilor. După 
cum mai târziu Sultanii turceşti nu se puteau închi11ui stăpânind 
tările noastre altfel decât cu concursul disciplinat ·şi fricos al Fa
na�iotilor, tot astfel Hanii tătăreşti aveau neapărată nevoie cc1 în 
viile Moldovei şi în şesul dunărean să pjstreze pe stăpbitorii 
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mărunţi, de acelaş neam şi lirribă ou . supuşiil carl s� sttâilgl 
d,ij,!Jlll,

1
.$�Jl�·;;�cluc,ă darurile şi chiar să . comande contfrigentele 

cati�ţ::în cfotŢici-bizantiQâ, ... apar. sub �umeJe de Tătari cr�ştini 1).
·.·Pentru. ca alcătuirile patriarhale din tările noastre să se

poată înjgheba în organizaţii politice mai însemnate, aşa tncât 
în cele din urmă să ajungă în Muntenia, pe la 1300, până la 
Domnia a toată Ţara Românească, a fJst nevoie de o influ
entă externă, care să provoace o revoluţie_ la masele populare 
româneşti şi la căpeteniile abia desfăcute din mijlocul lor. Această 
influentă a venit de peste munti, din atacurile şi încălcările un
gureşti, care a dus, necesar, la gruparea puterilor mărunte în
tr'una mai-- însemnată. Şi, de oarece aiacarile veniau dela Co
roana unică a Sfântului Ştefan. a trebuit să se simtă i1�oia 
a. i se opune şi dincoace o singură Coroana, aceea pe care o

poartă Domnii noştri de calitate politică imperială. .
D-l N. Iorga se întreabă dacă nu cumva înainte de această

influenţă n'a fost vre-o alta care, exercitându-s'.l asupra aceluiaş 
ond,. să determine fenomene politice asemănătoare. Şi acţastă 
influenţă o găseşte în mijlocu_! situaţiei internaţionale dela sfâr
şitul veacului XI, corespunzătoare sub toate raporturile ·aceleia 
dela. jumăţatea celui de al XIII. Intr'adevăr, acum apat' la Du
nărea de jos voevodatele lui Talu, lui Sacea, lui Seslav, cu 'fata 
spre Bizanţ, după cum do:nnia dela Argeş era, Ja început, cu 
faţa spre munte. 

Iat_ă mai înţâi fap.tele : 
Scriitoarea bizantină 4na Comnena·, povestind în opera sa 

„A.lexiada" o legendă în legătură cu f�1.�1area bise�icii Sf. Tecla 
din Constantinopole, 2) dă următoarele ... nănunte istorice: După 
ce. Ungurii (numiţi de scriitoare Daci) rup învoiala cu lmpăra
tul Isaac Comnenul, Pecenegii (numiţi Sarmaţi, Misi, Moesi) se 
ridică şi ei în contra li11periului şi, ameninţaţi de Cumani, (nu
miţi .Geţi), atacă linia Dunării. Pe această _linie sunt ,. oraşe" 
şi „ţări". lmpăratul porneşt� atunci cu armată contra lor şi a
ju\)ge la Triaditza (azi: Sofia), apoi la muntele Lovitzos (azi·: . 
Lovcea) de unde, silit de furtuni şi abia scăpând de un trăsnet, 

1) Nit:hifor Gregoras 1, p. 204.
2) Ana Comnena : I p. 1G6 ; cartea III, 8, ed. Bonn.
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care doborâse fagul lângă care se adăpostise, se întoarce la Cons-
tanti11opole şi zfdeşte biserica Sf Tecla. 

Despre locurile dela Dunăre nu mai pomeneşte Ana Com
nena d, cât atunci când povesteşte, la domuia tatălui său Alexie, 

• 

desp_re revolta M"nih�ianu'ul Trau1os, un om de casă al · 1mpă-
ra_tului, botezat �i însurat chiar de el însuşi. (p. 279 şi . urm., 
cartea VI, 4) > Acest T1·aulos se aşa1ă î11 castelul Veliatova, de 

• 
• 

unde pradă până la filipopole. El intră în ·legătură cu şefii schiţl 
din Q ! aviniţa şi Silistr� şi chiar se însoară cu fica unuia din ei. 

In timpul acesta „Un neam de Schiti, oprimat de Sauro
ma(i, sn1L1lgd1tdu-se dela cei de acasă, se cobord la D1111ăre, 

• 

Şi, aoâ11d 11evoie a se l11voi cu cei ce loctiiau ldngă Di,năre, 
după �e toti au ve11il la această pă1·e1·e, ajtlilseră La sfat cu 
ca'pete•niile, Talos şi �LLmiti1l. Chalis (sa11: numit şi ChalisJ, 
Seslhlav şi Salzas (căci e· ne.cesar a le spu11e pe nun1e oame • 
ni/or de f ru11le la ddnşii, de şi corp11l istoriei se pângăreşte 
cu dâ11�ele), dir,tre cari u11al slăpânia Silist1·a, altul Vicina şi 
celelalte. Deci, tnvoi11di1-se cu ei, f ă1·ă altă leamă trecdnd Du
nărea, prădau tara vecină, aşa î11 cdl ajunseră a oc11pa şi 
unele orăşele. Şi de acolo, avdnd răgaz, ard:11d, �en1ă11au meiu 
şi grâtl''. (VI, 14). 

Ana Comnena povesteşte apoi o serie de lupte intre Bizan=
tini- şi ··S<;itii cari pra·dă· lmt1eriul, lupte tu rezultat schimbător, 
până l·e Impăraful Alexie se hotărăşte a da o mare şi ultimă 
loviturA. El ajunge cu ar matele sale până la SiJistr·a, îi sparge 
zidurile şi intră în cef ate; î t,să- nu poate cuceri cele două ce� 
tătui vecine, care sunt apărate de rudele voevodului Tato), în 
timp ce acesta se afla peste Dunăre după ajutoare de'a Cumani. 
La plecare Tatos dăduse rudelor sale acest sfat : 

„Ştiu l1i11e că /111păral11l are de gând să asedieze această 
cetalP.-; dacd ;� .,·c-i ve/i vedea că ocupă· acest şes, voi grăbiţi-vă 
spre gura de m1..tr1le ce e de-a�zipra, ca una care este n1aL po-
trivită ca altele şi faceţi şa11ţ acolo, ca să n'aibă înden1ânare 
/mpd1 altil de a asedia c�latea, ci să aibă grije şi la spate, 
păzi11di1-se · de pagube despre noi; iar voi, zi şi noc;,pte, tri1ni
tdnd ostaşi pe rd11d contra lui, să nzz vă daţi\' (VII 3. p. 341-2).

Neputând Jua cetăţuile, lmpăratul se retr�ge cu tabăra 
lângă un I âu vecin. Aci el primeşte lupta cu Sciţii, numiţi acum 
întâia �ară Pacinaţ.i, adecă Pecenegi, cari s-tau după carele p·!i-

• 

-·

• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

-

•

• 
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ne cu familiile lor, şi e (nvins. Aşa- �e isprăveşte, pri,n fuga. lui .
Alexie, bătălia de la Silistra. Cât despre Tatos, el soseşt.e târziu 
cu aju.toareJe ·sale dţ Cumarii de peste Dunăre. Văzând războiu_J
terminat, el refuză a Je da acestora partea lor de pradă, din ... 
care cauză se şi încinge o luptă sălbafecă intre_ Cumani şi Şciti,
cari sunt tinuti �sediaţi Ja marele Jac 0lo1imni, · adecă balta Uzi
lor (sau a Cu manilor), astăzi lacul Raz im. (VIf, f>; p. 352 sqq.) .

Aceste evenimente, după calculele istoricilor, s'au petrecut 
între anii 1086 şi 1091. 

• 

Acum urmează interpretarea _ acestor fapte. 
lntrebarea de căpetenie este aceasta : ce caracter politic.

şi mai ales ce caracter nation�l au avut aceste fundaţiuni
trecătoare, sau măcar cz1 aparentă trecătoare, în Parislrion ? 
Ai cui s·unt Sacea, Se·slav - al cărui nume samănă aşa ._ de 
mult cu al lui Seneslav Voevodul din Argeş, - şi 7atos� care

nu e alt ceva de cât române�cul Talul?
• 

Şi d-1 N. Iorga se opreşte la ur·mătoarea concJusie : 
• 

Despre Do111nii Silistrei, Vicinei şi ai aelorlalte părţi ale 
Paristriei - care se vede a fi în această vreme, nu o indicaţie 

. geografică oarecare, ci un termen adm�inistrativ şi militar (Vil 2; � 
p. 344) - se spun·e lămurit în A11a Com.nena, �t;z nz1 erau şi.

. ei Şciţi; 1zimic 11u-i arată a fi Bulgari„ şi Ana Comnena · ştie 
ce sunt Bulgarii, iar la o origine grecească, orientală, nu e 
de gândit, căci atunci ei ar fi presintaţi ca nişte supuşi re.vol
tati ai Jrnpăratului .. Că nu sunt şefi barbari, o arată starea Si
Jistrei sub TatuJ, măsuri:e luate de el spre. apărarea ei, caracte-

..., 

• 

rul de civillzatie aşezată a oamenilor lu•. Şi când ni se vorbeşte 
• 

de culturile de grâu şi mai ales de meiu - mult. timp caracte-
ristice pentru Români, - înt�legem bine că nu Pecenegii le pu-
teau ·tace. · ·• ' ·. .

• 

• 

Aceştia a ve·au nevoie, ca şi Tatarii, de oare�are organ·i-
zaţie a supuşilor, cari altfel nu i-ar fi putuţ hră0i cu aceiaşi si-

• 

guranţă� Au trebuit să ·favorizeze pretutindeni alcătuirile politice 
care, între Dunăre şi Mare au putut avea un caracter de inele• 

• 

pendenţă, pe care l-am văzut. Dacă ar fi fosţ formaţiuni bulgă-
rfşti, ele ar fi tins spre Ţarat. Bizantul î11sr1şi, slăbit la Dt111ă- · . 

• 

re, -era mai �ucuros să vadă asemenea alcătuiri la hotare, 
• 

de cât valurile
. 
mişcătoare ale 1 uranie

,
nilor stepei. ŞI, în fine. ·. _ . 

într'o vrem·e când Ungaria 11u-şi căpăt.ase rostul definit�iv, l11tăi- .,. 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 

•
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k tendinţe de cristaliza.re politică trtbuiau să le vie Ro
mdnilor dela Sud, lncercdndu-se o imitaţie a d,icatetor bizan• 
tine de graui/ă, cum mai pe urmi Banatul unguresc a adus 
intemeirea unui Banat românesc de imitatie, 

Şi d-l N. Iorga încheie: 
Astfel trebuie să se înfeleagl aceste voevodate din Ţinutul 

care era să fie mai târziu Dobrogea. Şi trebuie să se admită că 
. avându-şi capitala în Dobrogea, ele stăpâniau un întins terito• 
riu şi peste Dunăre. Numele de Vlaş.:a, adecă Ţara Româneas
că, ar avea această origină, limba de administratie ·în aceste 
mi.ci principate fiind totuşi cea slavă.

li. - N. Binescu: ,.Cele mai veclii şliri bizanline asupra
Romdnilor dela Dunărea de jos•. (în .Anuarul )nstitutului de 
istorie natională" din Cluj 1921122). 

D•l N. Bănescu, reluând aceeaşi temă. a D-lui N. Iorga, 
găseşte concluziile marelui nostru istoric foarte plausibile. Con
fruntate cu informaţia pe care D-sa o scoate din alte isvoare 
bizantine, efe se verifică pe deplin. Pentru a le sustine, D-1 N . 

. Bănescu aduce următoarele lntregiri : 
1) Mai întâi ce însemneală acel termen de Paristrion, po•

menit de cronicarii bizantini pentru părţile Dunăt·ene? D-l Bă
nescu precisează: 

„Paristrion era un ţinut de la Dunăre, ce corespundea 
cu Dobl'ogea actuală. El lncepea cu muli mai la apus de Si• 
llstra ·şi mergea pănd căire gurile Dunării, pentru a fi sta-. 
tornic amintit ca unitate administrativă „a oraşelor şi tintl• 
turilor dela Dunăl'e" şi a avea de l'eşedinţă a Cdrmuitorultii 
bizantin cetatea SUistrei /Drista, Doroslolona). 

Paristrion, ca ducat de granită al imperiului b'zantin, s'a 
creiat, după toate probabilităfile, in. urma distrugerii taratolui· 
bulgar al lui Samuel. 

Primul duce de· Patistrion cunoscut e3t Consla11lin Diogenes 
care, pe la 1026-7, când Pecenegii, trecând Dunărea, devastează 
provinciile de'a marginea imperiului,-fu numit mai întâi „Duce 
al Bulgariei 11

• Reşedinţa lui era la Silistra, cetatea· cea mai pu
ternică pe linia Dunării de jos. Autoritatea sa se exercita asupra 
tuturor oraşelor de.pe malul drept al Dunării, unde stăteau acum 
garnizoanele imperiului, Titlul său �junse tn curând acela de 
.duce al oraşelor şi ţinuturilor delQ Dunăre•. 
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Al doifea duce de Paristrion ,fu· vestitul Katakalon �Kekau-
• 

m�nos, cel mai .strălucit general din a dou-a tre·ime. a veaculu.i 

• 

-

• • 

XI. El nimici lângă V.arna pe Ruşii. lui Vladimir cari, zdrobiţi .J·a
1043 Ja intrarea Bosforului, se înto1;ee8UJ în fara lor pe uscat. - ·

Al treilea duce de P-arjstrion fu Mihţ1il fiulz1i IL1i Anaslasios. 
El �e afla la Dunăre, ca păzito1· al graniţei� când, la 1048, l(egen, 
ridicâ11;dc-:se as.u.p1·a lui T)'rac11, trece €·U 20.000 Pecenegi D1:111ărea.,

· D.upă Mihail afJăm ln Paristrion, pe J.a l 065, doi şefi în
această comandă, numiti din cauza năvălirilor prea dese ale Pe• .. 
cenegllor � pe Nikephoros Botaneiafes şi pe Basi/ios Apocapes. ·

După aceştia comanda in Paristrion o. ia rebelul Neslor 
care pe la 1072 ia armele în contra Impăratt1lui Mich�il VtL 
El fusese trimis dela Constantinopole ca duce .de· Patistrion, irJ 
părţile unde era T evqltă a 

ln sfărşit, pe timpul lui Alexios 1 Com11enuJ, pe la 1091-2, 
duce de Paristrion era Leo11 Nikeriles. IDupă marea luptă dela 
Leburn:on. (Aprilie 1091), în care Pecenegii fură striviţi cu aju
torul Cumanilor, împăratul ii trimiEe de coleg pe Georgios a.l · . 
Ia-i .Dekanos. Alt duce -de Parjstrion nu ne mai dă isvoarele. 

Aceasta însă nu Însemnează c� ducatul -va fi dispărut atât 
-de repede. Politica războinică a lui Ioan 11 Comr.1enul avea ne
voie să păstreze ia fronti·era expusă a Dunării acest post 'înain • .
tat, a cărui existentă num�ra peste o sută de ani. Ridica1·ca ace-

• 

lei r.11meroase oşti de \tlal,i ttdin păr/fle-· de cdlre Marea Nea .. ·
grd'' pent1·11 luptele lui Ma111uel Comnenul cu Ungurii (1164),
despre caFe ne vorbeşte Kinnan1os, confirmă şi ea existenţa .în
acel timp a unităţii administ1·ative cii11 ?Care porneau aceste pregătirj.

Existenţa ducatului bizantin de la Dunăr:e s'a. putut încheia 
numai cu sfârşitul -dinastiei Comnenilor. R-ăs :oala Asăneşti!or şf, 
cucerirea Constantinopolei de căt,·e. Latini, au rupt definitiv Je... · 
gătu.rile acestuia cu tinuturile ·de la Dunăre, câ1·triuite de :ducele 
de· 0 ri stra. . . · · . ·.

• 

2 .. Ou :privir� -la v.oevoz·ir dobrogeni : Talul, ,�acea, Seslav_, .. 
d-l -N. Bănescu aduoe 0are care completAri numa·i asupra celui
dintăi. D-sa găseşte că acest Tatul apare în istorie cu 15 ani-
înainte de evenimentele ·pe care ni le povesteşte Ana Comnena,

• 

• 

in aceeaşţ situatie··de şef al� populaţiei dela Dristra. Cronicarul ·
Mi}lail Aţtali�tes, un, contemporan ,cu f a�teJe povestite, îl pome.,: · .· 

. . . 

• 
• 
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• 

• 

• • 
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• 
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neşte -anume ca aliat al vestarchului_Nestor, sub forma„ Tatrys�. 
care nu e de cât transcrierea greşită a formei Tatou. 

3) Venim acum ta chestiunea a treia şi cea mai însemnata,
anume : Ce caracter naţional aveau micile alc.âtuiri politice 
amintite in Pafi.strion d-e Ans Comnena ?. 

Scriitoa1ea nu ne-o spune. -Din 'C�te afi,mă ins�, resuită 
că populatia din Paristrion nu era scitied. e,cpresie care,, în 
pa$agiul său, înseamnă Pecenegi. Şi d-l N. l-or:.ga accentuase în 
pasagiul Anei Comnena faptul că,,populaţia de lilngă DuŢZăre, 
la care vin Sciţii (Pecenegii), nu este identiftcată ,cu aceştia. 

Aceeaşi conclusie o scoate d-l N. Bănesca şi dintr'un pa
saj ai cronicarului Sk.yl#zes (719,8) unde ·se spune d veştarhul 
Nestor, fiind numit duce al ţinuturilor de la Dunăre, se învoi 
cu Tatus, ca unul care avea aceleaşi sentimente şi, amândqi 
înarmaţi cu un numă1· mai mare de „Pecenegi", veniră în faţa 
Capitalei. 

Nu se spune în text că şi T'atus era Peceneg. Singur cro
nicarul Zona ras (I li, 713,8) îl numeşte ".şef al Pecenegilor". 

Pentru a lămuri chestiunea naţionaHtăţii locuitorilor d -in 
Dobrogea, d-l N. Bănescu citează un pasagiu din ,cronicarul 
Allaliates, 204,16 şi urm. Iată ac,el p3sagiu: 

Din cauza jafului ce se făcea în imperiul bizantin cu mo
nopolul grâului, (-intre anii 1071-78), ceea ce aduse .mizer-la po
pulaţiei, se produseră nemulţumiri pretutindeni ..• 

,,Si creştea murmurul mulţimel, mai cu s.eamă a celor . 
cari ,cunoşteau nesocotinta şi al celor cari erau rnai aproape de 
relele întâmplate. Murmurul se întinse şi la populaţia pe jumă

tate barbară, care locuia la Dunăre. Căci pe ţărmi1l său sunt 
aşezate multe şi mari oraşe,- avdnd strânsă o popula/ie. de 
toate limbile şi intreţindnd .o oaste nu mică; la care (oraşe) 
Şciţii, trecuti de ·dincolo, mai înainte, aduc felul lor de .viată 
scilic. De către cari jefuite, li se suprimară, d•in porunca lui 
Nicephoros, şi darurile ce li se tr,imeteau anual din tesaurul 
imperial. Şi de aceea unele din aceste oraşe îşi ·puseră în gând 
să se rrăscole şi trimeieau soli la neamul Pecenegilor. Iar cei 
din jurul· împăratului, gândindu-se -a trimite comandant dintre 
cei mai devotaţi câtre dânsul, hotărâră să aleagă cle _ catepano. 
al Dristrei pe µnul Nestor, ·cinstit cu demnitatea d� Vestarches, 
ce, se trăgea dupi ne�m_ dintre Iliri ·(slav.i}- �i, fusese .slujitor al 
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tatălui inipăratuhii. Pe care, cinstindu-l şi cu o atât de însenr- · 
nată comandă, împăratul îl trimise, cu vre-o câţi-va dintre lo
cuit0l'ii Dristrei, cari făgăduiră către bas11eus a-i aduce la ascul
tare cetatea. Dar plecând el şi ajungând după o bucală de vreme, 

• gdsi acolo pe locuitori puţin sau de /'el aplecaţi a asculta de
autoritatea împăratului, oferind cu totul· puterea celă/ii şefului
lor ( cu numele Tatrysj." ·

OP.ci: la Dună1;e locuia o ·populafe pe jumătate barbară;
în oraş-ale de la Dunăre -se afla o populaţie de· toate· limbile,
întreţinând şi o oaste nu mkă; la aceste oraşe trec Sleiţii de
dincolo de Dunăre, aducând fe'ul lor .de viaţă ·scitic ; locuitorii
din Driştra nu prea vor să asculte de autoritatea Bizanţului ; ei
au un şef al lor, numit Tab ys, adecă Tatus; iar alte oraşe,
vrând să se răscoale în contra Bizanţuhli, trimit soli la neamul
Pecenegilor dela nordul Dunării, ca să capete ajutor.

Cine sunt oare âoeşti Sciti cari, venind de peste Dunăre,
aduc ·cu ei felul de viaţă scitic în oraşele dela· Dunăre? Că nu
sunt Pecenegi, e clar ; dar mai c1a·r resuită aceasta dintr'un alt
pasagiu al cronicei Jui Allalial,s (303,H şi următ.):

"Dar Sciţii de ldngă Dunăre, la faima nobleţii şi bărbă- ·
ţiei imp,1ratului şi a dreptei salt>, gata şi pentru una' şi pentru ·
alta, darnică pentru cei supuşi şi înarmată în potriva adversa
rilor· duşman;, venind şi dânşii la o chibzuire mai bună, trimi-·
seră soli la dânsul, oferind şi ei garanţii pentru supunerea lor.
Şi aduceau încredinJare solii, că unii rebeli se uniseră �tz Pe
cenegii sub împăratul dinainte şi şe purtaseră n ;Vrednic fat!i
de dânsu1 etc".

Pin urmare, nici vorbă nu poate fi. aici de o identificare a
"Scitilo1 • cu Pecenegii.

Aceşti Sciţi nu erau nici Cumani (Uzii), · căci aceştia so-
' 

sesc mai târziu în valea Dunării. Ei nu. erau nici Bulgari, căci
Attdiates ii numeşte pe a_ceştia pe numele lor, adecă Bulgari,
când vorbeşte de dânş' i ; nici Raşi nu puteau fi, căci aceştia
dispăruseră cu Sviatoslav în urma lupte'or dela Silis 1ra cu Tzi•
miskes. Atunci cine pot fi aceşti Sciţi ? Şi d-l N. Bănescu încheie:

,.Indiscutabil, ei nu pot fi de cât Românii, străvechea po�
pi.tlaţie băştim ş� din stânga Dunărfi� pierdută până acum, pentru
istoricii Bizanţului, în massa barbarilor cui, rând p,e rând, 9c;u•
pară câmpia Dunării, ciocn'hdu-se cu .iniperiul. Ei irşiau acum;

.. - �' 
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în veacul XI, după atâtea furtuni, la lumina istoriei, cu aceste 
prime începuturi ale vieţii lor politice. Trecerea ace.asta pe tăr
mul drept al Dunării se explică uşor. Aici se simţlau mai apă
rati · de vijelia năvălitorilor. stepei; în ţinuturile de frontieră ale 
impariului ei aflau singurele elemente ale unei civilizaţii, care nu 
încetase niciodată cu totul ; iar prezenta garnizoanelor bizaQtine 
în c( tătile de pe -malul drept, reocupate după zdrobirea ţara
tului bulgar, le garanta mai bine desvoltarea vieţii lor aşezate." 

,,Căci aşa trebue să ne închipuim aceste tnceputuri ale 
vieţii politice româneşti de la Dunăre: ele implică recunoaş• 
terea autoritătii bizantine, reprezentată, în părtile acestea, cum 
am văzut, printr'acel „duce al Ţinuturilor dela Dunăre." 

,,Solia acestor „Sciţi" pal'istrieni, cari se prezintă împăra
tulului Nikephoros Botaneiates, pentru a-i face declaraţia de
supunere, după ce mai înainte unii di,ntre dânşii se ridicaseră, 
întovărăşiţi cu Pecenegii, împotriva imperiului, ne autoriză a 
trage aceasta concluzie." 

·
,,

Iar acel Pudilos (Budilă), pe care · Ana Oomneoa ni-l
pomeneşte ca o căpetenie' a Vlahilor" şi care, ,.sosind în 
timpul nopţii'', aduce lui Alexios Comnentţl, în lagărul său de 
langă Anchialos, vestea trecerii Oumanilor ·peste Dunăre, era 
probabil şi el unul din părţile Dunării, pentru a-i aduce îm• 
păratului · vestea celor petrecute acolo. Iar dacă se obiectează că 
putea fi .tot atât de bine dinfce Vlahii peninsulei balcanice, cari 

· dedeau contingentul lor oştirii imperiale, rămân totuşi, în pagina
următoare a �criitoarei, Vlahii pe cari ea îi aminteşte călăuzind
pe Cumani pe potecile clisurilor din Balcani, pentru a•i duce la
Goloe, în basinul superior al Tungei". 1) Cumanii trecuseră Ou•
niirea tocmai prin Paristrion (Ana Comnena 1, 8, 9) şi pătrund
peste Balcani prin pasul Sidera (azi Demir-Capu = Poarta de
fier, sau I Cialicauac) şi tot prin acest pas se întorc la Dunăre,
după ce sunt bătuţi. - • Vlahii, cari le arătau potecile munteluţ
veneau, prin urmare, din aceste păr/i ale Dunărei dobrogene".

„După două generaţii, ei erau aici atât de numeroşi în cât 
·dedeau cel mai însemnat contigent de soldaţj, armatei imperiale

. ridicate din aceste locuri. Căci aşa trebue înţeles mult discutatul 
pasagiu din Kinnamoi, 'privitor la lup!ele pu_rtate de Manue 
Comnenul cu Ungurii la 1164". El ne. spune că Leon Batatzes 

. . - - . 
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.adunAndu-şi din altd parte altă armată numeroasă şi chiar 
mare mulţime de Vlahi, cari se Jice ci iUnt colooişttt Italilor 
de odinioară, avea ordinul să năvălească în Ungaria din 'ţinu
turile de· către Pontul Eaxin, de unde nimeni nici odată- nu 
nAvălise asu pră-le". (260, 7)

O încheere în favoarea �cestor concluzii cu privire la or• 
ganizatiile politice românaşti din Paristrion, d-l N. Bbescu cre-
de ci o poafe scoate şi dintr'un raport,· numit .al toparhului 
bizantin", păstrat intr'un manuscris descoperit la 1828, dar care, 
din neferic'F.e, s� pierdut. Autorul acestui raport avea ,alitatea 
de şef cârmuitor al unui tinut în care el stăpânea în numele 
Imperiului bizantin. Data manuscrisului �•a fixat de specialişti la· 
sfârşitul sec. X, Manpscrisul cuprjnde vietile a trei sfinţi ; iar pe 
foile albe· ale Jui, numitul toparh şi-a scris îpsemnările saJe după 
care trebuia să redacteze un rapQrt i;âtre Impărat, despre resul
tatul misiunii sale în părtile Niprului. Invăţaţii ruşi (m;li ales 
bizantinistul V. Vasiljevski.J) aµ foiosit manuscrisuţ în vederea 
istoriei poporului rusesc. DJull!ul descris de toparh este dela 
Nipru spre Dobrogea. Păcat jns� că nu dă numele locurilor pe 
unde a trecut, din care cauzi înfelegerea manuscrisului este di
ficilă. Din primul -fragment se vede că toparhul .s'a îndreptat . 
dela �ipru spre Maurocaslron în drumul spre casă şi că a tre
cut prin pământ vrăjma*. -. ln al dQilea tragment /scris d);lpă-
40 zile) se povest�şte un ,ăzboiu cu barbarii. Se spune aci că
peste zece oraşe au fost golite de oameni şi v_re o 500 de sa.te

au fost pustiite. Orâşul toparhului fusese şi el distrus din teme'ii; 
pentru aceea el fu silit să se aşeze iar în· Clemata, unde a ri
dicat în grabă o _cetă(u�. - Al treilea fragment şi cel mai fm • 
portant ne descrie desbaterile între toparh şi supuşii săi, în urma 
solilor trimişi la aceştia de barbari, Top.arhul încearcă să•i con
vingă că e bine să_ asculte de Impărat. Supuşii declară însă că 

< ei nu voesc să primească regimul grec, de oare ce ni.ci odată 
nu s'au bucurat de bunăvoinţa _imperială ; că doriaQ sa hotă
rascA ei înşişi de soarta lor şi că, fiind vecini cu stăp<lnitorul 
de la Nordul Dunării, care dispune de armată multă, apoi ne
deosebindu-se nici prin moravuri de cei -de .acolo, e-i sunlf: în_cli
nati a trat-a cu _aceiJ şi a li se supune şi-l îndemnară şi pe �• 
a ţace acelaş lucru. 

Acestea simt faptele. Acum explicarea lor : 
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Maurocastron este Cetatea-Albă de mai târziu. Prin Clţ• 
mata, care însemnează· ţinut, ·regiune, circumscripţie,. nu trebuie 
si înlelegem, cum au făcut•O unii, aşa zisele Climata, pomenite 
de Constantin Porphyrogenetul în Crimeea. Din analiza manus� 
crisului, V. Vasiljevsldj stabileşte ·următoarele puncte: 

:t) Că evenimentele ce formează obiectul tnsemnăritor 
T,opaJ'/mlui stau· tntdmplat pe vremea, luptelor eu Sviatoslav. 

· Se ştie că atu11d, la finele sec. X., ·toate · cetătile Dobrogei
au căzut în scurtă vreme în mâna ace!.;tul print rus. 

2) Că ţinutul tn care cdrmuia topariurl. bizantin trebue
pus la sudul Dunării. Aceasta se. vede clar din text, unde su
puşii vorbesc de Domnul dela nordul Dunării, de unde rezultă 
că -ei erau în sud,' în Dobrogea. De şi Vaslljevskij localizează 
pe Clemata la Nicopole, totuşi d-1 N. Bănescu e de părere că 
acest cuvânt îriseilmnă .ţinutul în care sUipânia toparhul. · Acest 
ţinut nil e altul de ct1l unitatea administrativă de mai tdrziu, 
Paristriont ee• unde era drumu I obişnuit al invaziilor şi unde 
Sviatoslaw, in năvala lui sălbatecă,. a nimicit mztlte• ora1e 
şi sale. 

Geea ce reţine d-l N. Bănescu din acest manuscris - ră
tăcit fării urmă - este faptul că in părţile dintre Dunăre• şi 
M. Neagră ,e1·a un ţinut cu o numeroasă populaţie, ce se simţia
strdns legatd de cea deJa, nordul; Dunării, peste (are domnea
un print puternic. De ce neam era această populaţie, precis nu
putem şti. Era slavă? Era română ? Era amestecată, ca cea d:n

descrierile lui Attaliates? un punct de înt· ebare. Jo ori ce caz
bulgară nu putea fi„ căci n'ar fi cerut a se da de partea pusrn
torului ţării neamului său.

Din toate acestea îrisă, resuită asemănarea pe care situaţia 
de la sfârşitul veacului X o are cu aceea descrisă după o jumă
tate de veac de Attaliates în ·părţile • Dunllril dobrogene. Avem 
in aceste părţi documentarea existenţii unei arganiza#i poli
tice, cu un dregător impel'ial, aşa cum o găsim cincizeci de 
ani mai ln urmă. Şi d-l N. Bănescu afirmă că nu e riscat a 
admite că acel Paristrion a putut /1 continuarea alcăhiirii 
administrative bizantine, sub toparhul ill chestie, la /rontiera 
primejduită a Dunării de jos. 

Goncluzla : ,.ln tot cazul, această organizaţie · politică de 
la sf drşitul veacnlut X, cu populaţia ei, care nu em greacă, 
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ci amestecată cel muli, - cum era şi populaţia marilor oraşe 
dunărene din vremea lui Attaliates - şi care năzuia după. 
autonomie, ne duce la in/elegerea constituirii micilor alcătuiri 
politice, sub şefii lor proprii, pe care le întdlniin tn a doua . ,
jumătate a veacului XI. 

lricepulurile acelor alcătuiri, t1l păr/ile Dunării, se do· · 
vedesc astfel cu mult mai veclzi de cdt documentarea lol' si
gură. Şi lucrul nu ne poate mira, când în jurul nostru· neamuri • 
mai nouă primiseră, sub aceeaşi influentă a stăpânirii bizantine, 
elementele vieţii lor politice. 

lată două lucrări de cel mai mare interes pentru istoria 
politică şi etnografică a poporului JOmânesc la Dunărea de jos, 
Rezumându-le cât mai credincios şi chiar citând pasagii . întregi 

. din elP, Analele Dobrogei nu-şi fac de cât o datorie faţă de pub
Mcul cititor din această provincie, - informindu I de tot. ceea 
ce se referă la trecutul şi drepturile noash·e asupra Dobrogei.
precum şi o datorie de recunoştirţă fată de învAtaţii cari, cu l�
minile. lor, contribuesc la clarificarea unei probleme ce are încă 
multe lacune. 

Cu acest prilej ţinem sll menţionăm şi noi de ce mare fo
los ne sunt studiile de bizantinologie pentru trecutul neamului 
nostru şi di sunt posibile inel surprize din cercetarea mai aten
tA a izvoarelor greceşti din evul mediu.
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