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CUVÂNT ÎNAINTE 

Noua serie a revistei „Analele Dobrogei", inaugurattl prin numi!rul de faţtl, se dore$te 
a.fi continuatoarea tradiţiilor unor prestigioase publicaţii de culturtl, $tiinţtl $i arttl, aptlrute 
în spaţiul danubiano-pontic, după revenirea Dobrogei în cadrul legitim al statului român. O 
scurttl rememorare a celor mai merituoase $i cunoscute dintre publicaţiile cu aceasttl structură 
ne duce cu gândul, mai întâi, la revista „ Ovidiu", aptlruttl la Constanţa, sub direcţia lui Petru 
Vulcan, între 15 sept. 1898 $i 30 iul. 1910. Subintitulattl iniţial „Prima revisttl literartl 
dobrogeană",  de la 1 oct. 1899 publicaţia $i-a reconsiderat înscl profilul $i s-a subintitulat 
„Revistă $tiinţifico-literarcl". Negre$it, acest subtitlu corespundea mai bine conţinutului, ctlci, 
observclm astclzi, mentorul ei, scriitorul $i publicistul P .  Vulcan 
s-a preocupat atât de afirmarea talentelor literare din Zonă, cât $i de reflectarea multiplelor 
aspecte ale pclmântului dobrogean, cu preccldere arheologice, istorice, geog.'·afice $i 
etnografice. 

Venind, în ordine cronologi cel, dupcl „ Ovidiu", care este de socotit deschizcltoarea de 
drum în domeniu, pentru acest profil publicistic $i în aceastcl parte a ţclrii, revista „Arhiva 
Dobrogei".fondatcl în 1916, de cunoscutul arheolog $i numismat Constantin Moisil,profesor 
la liceul din Tulcea, în prima parte a carierei $i iniţiator, aici $Î la Bucure$ti, al Societăţii 
pentru cercetarea $i studierea Dobrogei, s-a înscris $i ea în aceea$i serie, celei s-a axat în 
principal pe problemele de arheologie $i numismatictl, de istorie $i etnografie dobrogeanil. 

ln anul 1920, atunci când vedea pentru prima datcl lumina tiparului, revista „Analele 
Dobrogei" tocmai acest gen de publicaţie venea scl-1 perpetueze. Cine îi rtlsjoie$te colecţia 
constatcl, într-adevclr, că noua publicaţie s-a definit de la început ca un succesor al eforturilor 
$tiinţifice $Î culturale ale celor doucl înainta$e amintite. Rclspunzând unor necesitclţi realei 
acute, în anii de dupcl primul rtlzboi mondial, „Analele Dobrogei" a avut un puternic impact 
în epoccl, ceea ce $i explicil sprijinul primit din partea oficialittlţilor (Prefectura $i Primi!ria 
au acordat sumele solicitate de tipclrire) $i sponsorizarea ei de cdtre diferite Btlnci $i firme 
comerciale. 

Constanţa $i Dobrogea în general din anii '20 au evoluat cu mult $i sub toate raporturile 
în vremea noastrcl. Ţinutul dintre Dunilre $i Mare posedd în prezent - cine nu $tÎe - o baztl 
materială mult mai solidă $i diversificatcl, are un numi!r mult mai mare de instituţii cultural
$tiinţifice, în care sunt cuprin$i incomparabil mai mulţi creatori. Astfel, Muzeul de Istorie 
Naţionaltl $i Arheologie, visat timp de un secol, se afli1. în plenitudinea sa, acestuia i se adaugd 
instituţiile muzeale de la Tulcea, Medgidia, Histria $i Adamclisi, la Constanţa au fost înfiinţate 
Muzeul de Artd, Colecţia de sculpturi Ion Jalea, Muzeul de Artd Populard, Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii, Biblioteca Judeţeanil, lnstitutul Român de Cercetdri Marine, în.fine, prin 

/ 
funcţionarea Universitclţii „Ovidius",  Constanţa a devenit un ora$ universitar etc„ etc. · 

Toate acestea reprezintd, credem, condiţiile în care o reluare a apariţiei „Anale/o(�· 
Dobrogei" se dovede$te a fi o întreprindere totodatd necesard $Î posibilă. Continuaref.f. 
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eforturilor ştiinţifice şi culturale de altă dată, de cunoaştere aprofundatd a trecutului istoric, 
de analiză a problemelor economice, demografice, ecologice, culturale etc., cu care ne 
confruntăm în zilele noastre, este o îndatorire ce nu suportă amdnare. Aceste eforturi îşi vor 
afla reflectarea prin intermediul seriei noi a revistei „Analele Dobrogei", care va reuni toate 
forţele întru acelaşi scop. O publicaţie de nivel naţional, care să ilustreze stadiul actual al 
creaţiei cultural-ştiinţifice privind Dobrogea şi care sd ducd mai departe /delia spiritualitdţii 
în această parte a ţării, iată ce va ţinti să devină această revistă. 

Colegiul Redacţional 
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ENACHE PUIU 

CONSTANTIN BRĂTESCU 
ŞI ,,ANALELE DOBROGEI'' 

Împlinirea în acest an a trei sferturi de veac de la aparitia primului număr al revistei 
,,Analele Dobrogei" reprezintă, desigur, un eveniment cultural dintre cele mai importante, cu 
o amplă rezonantă între românii din dreapta Dunării, dată fiind contribuţia acestei publicaţii la 
stimularea preocupărilor lor spirituale, în perioada interbelică. Moment realmente sărbătoresc 
pentru inimă şi minte, evenimentul stimulează la cei de azi îndreptăţite analize asupra celor 
aproape două decenii de activitate a revistei, dar retrospectivele îl pot, oare, omite pe făuritorul, 
pe neobositul „gospodar" al publicaţiei? Discutând despre operă, îl putem uita pe autor? Se 
mai iviseră până Ia el, se-ntelege, în cultura dintre Dunăre şi Mare, oameni de nădejde. De 

n-ar fi să-i amintim decât pe O .Tafrali şi M .lonescu-Dobrogianu, autor acesta al monumentalei 
lucrări „Dobrogea în pragul veacului al XX-iea", sinteză unică până acum, prin temeinicia şi 
amploarea cercetării, în bibliografia privind acest ţinut, şi dovada ar fi făcută. Cu toate acestea, 
nimeni înaintea lui, dintre cei de aici, nu pusese atâta frumoasă pasiune şi rigoare ştiinţifică în 
cunoaşterea pământului şi oamenilor dobrogeni şi mai ales nu se ridicase pe treapta valorică 
atinsă de el. Dimensiunea intelectuală a lui C.Brătescu în epocă ne sugerează imaginea 
impunătoare a unei catedrale răsărite într-un orăşel. Ne întrebăm , de aceea, cu uimire mărită 
în glas: cum de s-a reuşit înălţa atunci, în ţinutul pontic, o asemenea falnică zidire umană? Să 
rememorăm, aşadar.<> 

Scoborâtor dintr-o familie de obârşie moldoveană, ca fiu al învăţătorului Ion Brătescu şi 
al Caliopei Caramfil, Constantin Brătescu a venit pe lume la 30 septembrie 1882, într-un sat 
pierdut în nordul Dobrogei, cu numele turcesc de Câşla, ceea ce pe româneşte înseamnă stână, 
sat situat într-o zonă extrem de pitorească, altfel, cu dealuri, păduri şi bălti, unde a şi copilărit, 
ceea ce va contribui la încolţirea, încă de la acea vârstă, a sentimentului naturii, a curiozităţii 
şi interesului ce l-au caracterizat toată viata în cunoaşterea tainelor solului. Elev, în clasele 
primare, al propriului tată, iar apoi al liceului tulcean „Spiru Haret", în 1901 devine, mai întâi, 
student al secţiei de limbi clasice a Facultăţii de Litere din Bucureşti, pe care o părăseşte, însă, 
în favoarea aceleia de geografie. Licenţiat în 1906, în 1910 ajunge asistentul lui Simion 
Mehedinţi şi, apreciat pentru seriozitatea şi înzestrarea sa, este trimis spre specializare la 
Universitătile din Leipzig şi Berlin, unde va aprofunda studiul etnografiei, antropologiei şi 
geomorfologiei. A fost perioada crucială/ hotărâtoare pentru pregătirea lui C.Brătescu. La 
revenirea în tară, este numit (în 1916) profesor de limba română şi geografie la Şcoala Normală 
din Constanta, unde, cu exceptia celor doi ani ai primului război mondial, va rămâne până în 
1924. În oraşul de Ia malul mării, desfăşoară o sustinută şi multilaterală activitate - didactică, 
ştiintifică, culturală - concretizată în numeroase initiative: elaborarea şi publicarea de studii, 
înfiintarea Şcolii de comert, editarea, în 1920, laolaltă cu l.N.Roman, a revistei „Analele 
Dobrogei", precedată aceasta de „Arhiva Dobrogei" (publicată împreună cu numismatul 
C-tin Moisil, încă din 1916), organizarea Muzeului Regional al Dobrogei etc. Doctor în 
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geografie (în 1922) al Universitătii din 
Bucur�şti, după ce, în 1919, urmare a 
prestigioasei afirmări în plan ştiintific, fusese 
ales membru corespondent al Academiei 

Române, în 1924 este numit profesor la catedra 
de geografie a Universitătii din Cernăuti, unde 
functionează până în anul 1938, când este 
chemat la catedra de geografie generală şi 
antropogeografie din Universitatea Bucureşti. 
Devenit, în 1935, membru titular al Academiei, 
Constantin Brătescu se stinge din viată, în plină 
activitate fiind, în urmă cu 50 de ani, la 23 
octombrie 1945. 

Personalitate proeminentă de reputatie 
natională şi internatională, marele dobrogean 

evocat aici a fost, trebuie să subliniem, un savant 
în întelesul deplin al cuvântului. O mărturiseşte 
activitatea sa ştiintifică, lungul şir al lucrărilor 
elaborate şi valoarea deosebită a acestora, între 

care mentionăm: „Metoda geografică în 
cercetările etnografice", „Delta Dunării. Geneza 
şi evolutia sa morfologică şi cronologică" (teză 
de doctorat); „Pământul Dobrogei. Clima CONSTANTIN BRĂTESCU 
Dobrogei. Fitogeografia şi solurile Dobrogei. 
Populatia Dobrogei"; „Oscilatiile de nivel ale apelor şi bazinului Mării Negre în cuaternar"; 
„Contributiuni la cunoaşterea văii Nistrului"; „Criterii pentru determinarea vârstei teraselor 
cuaternare" etc. Făuritor de şcoală geografică prin ansamblul unor asemenea lucrări, dar mai 
ales cu cele de natură geomorfologică, Constantin Brătescu se defineşte, prin pilda existentei 
lui, ca un prilej de meditatie privind factorii reuşitei sale. 

Credem a nu greşi considerând că două din temeiurile de prim ordin ale acestei reuşite 
le-au constituit buna/ inspirata aşezare în domeniu şi devotamentuV pasiunea pentru cunoaştere. 
Cum se ştie, sub primul aspect, cel al orientării profesionale, tânărul dobrogean, ajuns student 
la latină, în Bucureşti, a „prins" la timp „vocea" lăuntrică şi a ştiut să alunece către un alt 
orizont, cel al geografiei, în care avea să străhlcească. Penb'u că acesta este adevărul: Constantin 
Brătescu, care a făcut poezie, a cules şi publicat folclor şi s-a implicat în etnografie, toponimie 

şi istorie veche - confirmându-şi astfel pluridimensionarea - a fost, înainte de orice, un geograf. 
Caracterizat nu prin îngustime/ închistare, ci printr-o largă deschidere şi conexiuni multilaterale, 
el s-a impus, prin ceea ce a studiat cu predilectie şi a publicat, ca geograful Dobrogei. Faptul 
a fost sugerat şi de profesorul său, Simion Mehedinti, care, apelând la o formulare mai largă, 
scria că „de la Herodot, părintele istoriei, geografiei şi etnografiei, nimeni nu a privit cu mai 
mult interes şi cu mai multă întelegere tinuturile Dunării de Jos, decât geograful şi etnograful 
Constantin Brătescu". Un înteles sau tâlc fundamental al existentei şi reuşitei lui C.Brătescu îl 
reprezintă, de asemenea, vocatia constructivă a omului în planul culturii dintre Dunăre şi 
Mare şi d!ruirea până la uitarea de sine în tot ce a întreprins în acest sens. Cel mai elocvent 
exemplu în această privintă îl reprezintă tocmai publicatia aniversară. 

Circumscrisă epocii şi zonei de aparitie, revista „Analele Dobrogei" constituie şi ea, ca 
rezultat al strădaniilor lui C.Brătescu, o mare şi extrem de binevenită experientă, prin anvergura 
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valorică definită. Apărută la Constanta, în anul 

1920, sub egida Societătii Culturale Dobrogene, 
dar sub conducerea efectivă a lui C.Brătescu, 
care i-a fost director, „Analele Dobrogei" a 
exprimat foarte bine şi prin toate spiritul aceluia 
care a făcut-o număr de număr, constituindu-se 
de departe ca cea mai importantă publicaţie 
cultural-ştiinţifică existentă vreodată în spaţiul 
pontic. De-a lungul celor 19 ani de fiinţare, ea a 
avut o periodicitate variată (trimestrială, lunară, 
anuală) şi un număr diferit de pagini (fonnat 
carte 16/23) însă a fost mereu o prezentă 
remarcabilă în planul publicisticii nationale. 
Cine îi răsfoieşte colecţia (şi faptul se întâmplă 
şi în vremea noastră, pentru valoarea 

documentari) constată că ea a „dialogat" de la 
egal la egal cu asemenea prestigioase publicatii 
ale vremii, precum „Viata Româneascll" şi 
„Convorbiri Li tarare". A reuşit această 
exceptionalll perfonnantă pentru că a avut 
pennanent însemnele marilor reviste. 

În primul rând, este vorba de valoarea 
deosebită a materialelor încredinţate tiparului şi 
de arcul larg de cuprindere problematică a 
acestora. Ca publicatie cultural-ştiintifică, 

,,Analele Dobrogei" a fost deschisă pentru un mare spectru de domenii şi teme, căci, aşa cum 
s-a precizat de la primul număr, ea a vizat „un program de activitate lărgit, care să îmbrătişeze, 

pe lângă comoara scumpă a cunoştintelor despre trecut, şi însuşi prezentul, actualitatea vie, cu 
nesfârşita ei varietate de probleme şi curente" (nr.I/ 1920, p.2). Cum era nonnal, în acelaşi 

număr de început, revista şi-a îndemnat colaboratorii ca, prioritar, să se preocupe de tinutul 
Dobrogei, „de o deosebită alcătuire, cu fauna şi flora lui deosebite; în sfârşit, varietatea de 
origine a locuitorilor ei, cu credintele, obiceiurile, portul, năzuintele şi manifestările lor 
intelectuale", ceea ce oferea „cercetătorilor, în toate direcţiunile - istoricului şi arheologului, 
geografului şi geologului, economistului si sociologului, omului politic şi literatului - câmp 
vast de rodnică activitate şi material preţios de studiu" (ibidem). Astăzi constatăm cu satisfacţie 
dl revista s-a ţinut de cuvânt, respectându-şi programul. Fără a se închista într-o activitate 
strict regională, ea a pus în prim plan, totuşi, chestiunile dobrogene. În paginile ei au văzut 
lumina tiparului materiale privind problematica socială din zonă (învătământ, educatie, 
administraţie public!, populaţie), agricultura, ştiintele naturii, industria, navigatia, toponimia, 
religia etc., ponderea deţinând-o întotdeauna studiile de istorie (arheologie, numismatică, 
etnografie) şi de geografie (geografie fizic!, geologie, cartografie). Prin toate aceste materiale, 
,,Analele Dobrogei" au ,,împins" mult înainte cunoaşterea asupra ţinutului de la Mare şi, fapt 
de mare importantă, odată cu evidenţierea străvechimii noastre în această vatră, a contribuit la 
întreţinerea şi dezvoltarea conştiintei naţionale a românilor. Pe de altă parte, este de arătat că 
abundenta unor asemnea articole a conferit publicaţiei un caracter accentuat ştiinţific, dar n
au lipsit din cuprinsul ei nici productiile literare (folclor, poezie, prozll, literatură universală, 
teatru, critici şi istorie literari). Este ceea ce şi explic!, în parte, aeruV spiritul academic al 
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revistei. În parte, pentru că „greutatea" ,,Analelor" a fost determinată de valoarea colaboratorilor. 
Trebuie să subliniem faptul că în paginile acestei publicatii şi-au dat întâlnire nume sonore 
deja sau în curs de devenire, personalităti de p1im rang ale ştiintei şi culturii nationale, precum 
şi cunoscute valori din plan local. 

Din prima categorie sunt de amintit: N.Iorga (cu studiul „Drepturi nationale şi politice 
ale românilor. Consideratiuni istorice", în nr.I/ 1923), V .Pârvan („Dacia scythică", nr.2/ 1923), 
C-tin Moisil („Introducere în numismatica Dobrogei", vol.I/ 1928), T.Sauciuc-Săveanu 
(„Epigrama sepulcrală din Muzeul din Constanta, a lui Hermogenes şi alte fragmente de 
inscriptii", în an.16/ 1935), Simion Mehedinti („Dacia Pontică şi Dacia Carpatică", voi.I/ 
1928), Radu Vulpe („Activitatea arheologică din Dobrogea", voi.I/ 1928), Vintilă Mihăilescu 
(„Regiunea Techirghiolului", vol.2/ 1928), Ioan Borcea („Fauna Mării Negre pe litoralul 
Dobrogei", voi.I/ 1928), V.Bogrea („Note de toponimie dobrogeană", Nr.I/ 1921), Perlele 
Papahagi („Urme româneşti în toponimia Peninsulei Balcanice", nr .3/ 1923), Mihail 
Dragomirescu (,,În privinta lui Cerna", în an.15/ 1934), Th.D.Sperantia („Dobrogea în folclorul 
nostru", nr.4/ 1921), St.Bezdechi („Din elegiile lui Publius Ovidius Naso", vol.2/ 1928). 

Colaboratorii de pe plan regional, unii dintre ei tineri de perspectivă pe atunci, care au 
confirmat apoi, s-au numit: I.Georgescu, l.N .Roman, Al.Gherghel, D .Stoicescu, Gr .Sălceanu, 
Ioan Micu, C.Blum, Al.P.Arbore, Mihail Straje, I.Dumitrescu-Frasin, l.Bentoiu, N.Timiraş 
ş.a. Dintre ei, o mentiune specială e de acordat lui Ioan Georgescu, Gr.Sălceanu şi Ioan Micu. 

Dacă se cunosc toate acestea, se acceptă adevărul că „experienta" numită „Analele 
Dobrogei" rămâne în istoria publicisticii nationale, un admirabil model de ceea ce se poate 
întreprinde prin seriozitate şi devotament. Ne întăreşte în această convingere şi aprecierea lui 
Carlo Tagliavini (din „Studi Rumeni", IV, 1929-1930) privind volumul 111928 al revistei 
(constituit din lucrarea „Dobrogea. Cincizeci de ani de viată românească"), după care „Opera 
de fată e demnă de cea mai mare laudă". 

Iată de ce, în contextul aniversar al celor 75 de ani de la aparitia „Analelor Dobrogei", 
rememorarea semnificatiei majore a acestei reviste şi a personalitătii directorului ei ne apare 
ca o îndatorire dintre cele mai importante, menită să pună în meritată lumină un aspect relevant 
al culturii nationale. 

NOTE 

x) Referitor la C.Brătescu şi „Analele Dobrogei" a şe vedea şi: N Al.Rădulescu: Un �re geograf al Dobr�ei: 
Constantin Brătescu, în Studii geogralice asupra Dobrogei ... , C-ta, 1968; Cons�n� Cllh�escu: 

.
R�prezenlll?ţi � 

Dobrogei în ştiinţa şi cultura române"scă, C-ta, 1969; G.Nimige
_
anu: Cuv�t mamte ş1 studiu mtr�ucl1v, m 

C.Brătescu: Opere alese, Ed.St.. Buc., 190· Ion Faiter, Constanta Călinescu: ReV1Ste dobrogene, C-ta. 1 ?71, S.Lasc�, 
C.Vitanos: Dimensiuni naţionale în activllatea publică şi ştiinţilică a dobrogenilor Ion Bănescu ŞI Constantin 

Brătescu, în Colegiul Pedagocic „Constantin Brătescu". Valori ale civilimţiei româneşti în Dobrogea, C-ta, 
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ADRIAN RĂDULESCU 

IOAN MICU: UN PASIONAT 

Dintre colaboratorii revistei „Analele Dobrogei", care I-au cunoscut îndeaproape pe 
mentorul lor, geograful şi etnograful Constantin Brătescu, nu ştim câti vor mai fi în viată. 
Evident, cei mai multi s-au dus în lumea umbrelor. Regretăm lipsa lor dintre noi, deşi ei se află 
în paginile revistei, în cărtile scrise. Ne amintim cu o caldă consideratie de Grigore Sălceanu, 
poetul urbei tomitane şi al „Analelor Dobrogei", premiat pentru poezia „Bairamdede", în 1 934 
încă, pe care l-am apreciat cu totii la premierele dramelor sale în versuri , despre Ovidiu sau 
Eminescu . . .  Dar, de ani şi ani, ne vizitează verile, la Muzeul de istorie natională şi arheologie, 
distinsul profesor Ioan Micu, poet şi traducător, apropiat al savantului Constantin Brătescu, şi 
custode sau, mai concret zis, singur răspunzător al Muzeului Regional al Dobrogei, între anii 
1 935-1 948. Spunem „ne vizitează" fiindcă de multi ani s-a stabilit la Oneşti, unde i s-a acordat 
titlul de profesor emerit, meritat cu prisosintă. Pentru a da câteva date despre colaborarea sa la 
„Analele Dobrogei", vom spune că aceasta a început în 1934, când l-a cunoscut pe Constantin 
Brătescu, rămânând de atunci un fidel al maestrului, legati deopotrivă prin pasiunea pentru 
pământul, istoria şi farmecul Daciei Pontice. Debutează în revistă cu un eseu sensibil, intitulat 
„Eminescu, inspiratul mării" ( 15 ,  1 934, p.1 33-142) . După aceasta, o seamă de articole apărute 
în „Analele Dobrogei" sunt doveditoare ale interesului şi priceperii sale în domeniul istoriei şi 
arheologiei: „Note asupra stelei funerare cu inscriptie greacă şi cu basorelieful unui retiarius 
din Muzeul Dobrogei" (An.Dobr., 16,  1 935), „Recente achizitii arheologice" ( 1 7 , 1 936) , 
„Călăuza vizitatorului în muzeul regional al Dobrogei . Sectiunea arheologică" ( 1 8 ,  1 937, p.1-
47), „Cetăti , muzee şi  colecţii de antichităti" ( 10, nr.3 , 1938) - cărora l i  s-au adăugat recenzii 
pertinente la scrieri sau activităţi arheologice ale unor reputaţi specialişti ca Dionosie M .Pippidi, 
Theofil Sauciuc-Săveanu etc . Pasionat de poezia antică, Ioan Micu a publicat în revistă şi 
traduceri din clasicii săi preferati , am mentiona pe Terentius, Vergilius, Horatius, Ovidius, 
Seneca, sub titlul „Motive din poetii antici" ( 18 ,  1 937) . 

A colaborat la multe alte reviste dobrogene, cu articole, poezii originale şi traduceri. De 
pildă, este prezent în nr.p-10, din dec . 1939, al revistei „Gânduri de la mare" , consacrat lui 
Ovidiu, alături de C.Brătescu, Carol Blum, l.Simionescu, Dumitru Olariu ş .a., în „Latini tas", 
cu o traducere din Cecco Angiolieri (sec.XIV), în ziarele „Dobrogea Jună" sau „România de 
la mare" (acesta din urmă condus de poetul şi avocatul Al.Gherghel). Dar cea mai rodnică 
activitate a sa, ca poet şi traducător, a fost la revistele literare „Litoral", „Pontice" şi „Revista 
dobrogeană". După război a publicat în „Troita" şi în „Tomisul . Foaia eparhiei Constanta"; 
ceva mai încoace, ne-a făcut favoarea de a fi colaborator la „Pontica", revista muzeului de 
istorie naţională şi arheologie Constanta, fiind prezent, de asemenea, cu pagini interesante în 
revista de cultură „Tomis" . . .  Fireşte, cu aceste succinte trimiteri nu am epuizat bibliografia 
aparitiilor sale în publicaţiile dobrogene. 

Deşi aflat la o vârstă înaintată, fiind deosebit de harnic, i-am adresat rugămintea de a ne 
scrie amintiri de la „Analele Dobrogei", de a ne trimite traduceri din Ovidiu . Să-i urăm multi 
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ani pentru râvna şi promptitudinea sa, căci ne-a rlio;;puns repede, cu un plic substanţial, din 
păcate, însă nu cu „memorii", doar cu traduceri din Ovidiu, plus un lung şi interesant articol 
despre conceptiile istorice şi geopolitice ale lui C.Brătescu. în numărul de fată, ne face plăcerea 

să-i publicăm traducerile din Ovidiu, lăsând articolul pentru un număr viitor. înainte însă de a 
da curs traducerilor sale, este bine, credem, să redăm prima parte a scrisorii care însoţeşte 
materialele: 

Onefti,24 sept.1995 

Stimate Domnule Director, 
„M-am bucurat în mod deosebit de solicitarea ce mi-atiftlcut cu privire la colaborarea 

întru reînviere a revistei „Analele Dobrogei", la care am fost îmbiat si1 public de ÎnsU$i 
profesorul C .Briltescu, directorul revistei, înci1 din anul 1934, cu un articol despre „ Eminescu 
- inspiratul miJrii" .  Din iulie 1935, la îndemnul neuitatului profesor Brtltescu, am devenit 
conservatorul Muzeului regional al Dobrogei, cum i se zicea pe atunci. ln „Anale" am publicat, 
apoi, an de an, lucrllri de arheologie, între care, amintesc aici, apreciata „Cllliluzt!J a 
vizitatorului în Muzeul regional al Dobrogei",  aptlrutt!J si în brosurt!J în limbile romAni1 si 
francezll. îndeosebi apreciatll la timpul respectiv. Am colaborat la „Analele Dobrogei " pâni1 
în ultimul ei an de apariţie (1938), când revista a apllrut în trei volume. 

Vtlfelicit pentru frumosul si instructivul gând de a reedita „Analele Dobrogei" într-o 
serie noull, revistll de care eu am fost îndeosebi legat sufleteste si aceasta datoriti1 
binefllclltoarei sale influenţe pe care mereu neuitatul profesor.fiu al Dobrogei ca si mine, a 
avut-o asupra mea si a formiirii mele în domeniul arheologiei si al culturii clasice greco
romane, al cllrei adorator a/ost încll din liceu si pâni1 la sfârsitul vieţii sale, cum si a cultivtlrii 
mele în dragostea pentru ţara dintre Dunilre si Mare, pe care el a iubit-o ca nimeni altul, 
dedicându-i cele mai multe si mai de seamiJ din lucrilrile sale, atât de ordin literar, ct!Jci el a 
fost si un poet, si prin operele sale stiintifice, în domeniul geografiei, etnografiei si arheologiei 
dobrogene, unul dintre cei mai distinsi urmasi ai lui Simion Mehedinţi, pe care l-a iubit si 
stimat toatll viata, al cilrui succesor a sifost la catedra Facultt!Jţii de geografie a Universittlţii 
bucurestene . . .  " 

ln finalul scrisorii sale, respectatul profesor, poet si traduclltor Ioan Micu ne face o 
rugllminte si o miJrturisire pe care le redilm ca atare: „ Vil rog sll trimiteţi, pe adresa mea, un 
exemplar sau dout!J din rediviva revistt!J .,Analele Dobrogei",  la care când am publicat primul 
articol, în 1934, aveam 22 de ani, iar acum, când noile „Anale ale Dobrogei" au st!J apari1, 
voi atinge al LXXX/1/-lea an de viaţll ... Cu cele mai bune urilri, sentimente si gânduri, Ioan 
Micu" .  Aceleasi urtlri de Multi ani si sllniltate le adresllm si noi distinsului amic si confrate. 
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IOAN MICU 

Transpuneri din Ovidiu 

Ore legar populi ... 
Amfliurit un poem ce nu-l poate nicicum mâniosul 

Jupiter sli-1 nimiceascli, nici focul, nici.fierul, nici timpul. 

Cdnd o veni ziua clireia eu i-s dator doar cu trupul, 

Poate sli-mi cunne nesigurul sir de ani ai vieţii. 

Totuşi, o parte din mine, tot ce-i mai bun, va ajunge 

Pdnll la stele, iar numele meu neuitat va rlimâne. 

Oriîncotro se întinde puterea romanii în lume, 

Voi.fi citit de popor şi,prinfaimli, eu chiar dupli secole, 

Tot voi trlii, dacli-n orice prevlid cu dreptate poeţii. 

(Metamorfoze, Epilogul, 87 1-9) 

Hic ego ... 
Eu zac în tihnii aici, cdntlireţul amorului tdnlir, 

Naso poetul, doar din vina talentului meu. 

Tu, ce treci, sli nu-ţi.fie prea greu, de-ai iubit vreodatli, 

numai atdta sd zici: „Somnul sli-ifie uşor!" 

Ultima perpetior 
Multe necazuri îndur, aruncat între neamuri ostile; 

nu-i cineva exilat în deplirtliri, cum sunt eu ... 

Singur trimis în exil chiar la gurile Jstrului.fost-am 

unde-i stlipdnli pe bolţi Ursa cu gerul cumplit! 

Apele Dunlirii, numai cdnd curg, de iazigi si de colchi, şi de 

gloatele de meterei, cdt $i de geţi ne despart. 

Alţii, deşi sunt cu vini si mai grele, n-au fost alungaţi din 

ţarii, departe de tot, cum exilat am fost eu, 

Iar mai tncolo nimic nu-i, doar frigul grozav si duşmanii, 

undele mlirii mai sunt, dar îngheţate de ger. 

Pdn/1 aici e puterea romanii în Pontul din stdnga, 
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iar mai încolo bastarni şi sauromaţi se întind. 

Ea-i cea mai nouă din pltrfilc ajunse sub drept nr1sonic 

şi alipită abia e de imperiul roman. 

Si quid mihi credis 
Maxime, dacd mă crezi şi-mi citeşti întristatele rânduri, 

eufdrd voie le-am scris, numai de mână condus. 

Nu-mi place, prins în asemenea griji, sd mă chinuie gândul 

Şi-apoi nici muza nu prea vine cu drag printre geţi . . .  

(Tristia, II, 187-200) 

Totuşi, cum vezi, md mai strt'Idui sd scriu şi azi versuri chiar dacd 

sunt şi lipsite de sens, cum şi destinul mi-a fost. 

Când recitesc, mi-e ruşine de tot ce am scris eu, fiindcă 

multe din câte le-am scris, demne ar fi sd le şterg. 

Totuşi nimic nu îndrept! E o trudă mai mare ca scrisul: 

sufletul când ţi-e bolnav, nu poţi nimic să înduri. 

Şi-apoi de ce să-mi mai şlefuiesc poemele? Oare 

am sd mă tem cd nu le plac necruţdtorilor geţi? 

Poate prea mult md încumet, dar eu mă gândesc că, la /stru 

nu-i nicidecum vr-un poet mai talentat de cum sunt. 
Mi-e de ajuns daccl, unde trdiesc, în aceste ţinuturi, 

sunt socotit printre geţi cel mai de seamă poet. 

Paene poeta Getes 

(Pontica, I, 5, 9-18, 61-66) 

Poate, prin faţa-i schimbatd de-acum, muza mea se trt'Idează 

şi, cu atâtea greşeli, o recunoşti că e ea. 

Nu te mira citind-o, cd versul mi-e plin de cusururi, 

pentru cd eu, între timp, getic poet am ajuns . . .  

Ah, mi-e ruşine! Am scris şi  o carte în getica limbi!; 

vorbe barbare am pus, află, în ritm latinesc! 

Şi le-am pldcut,felicită-rnă, deci, cd astfel început-am 

nume sd port de poet printre hirsuţii mei geţi. 

Ce subiect? mă întrebi; i-am făcut un elogiu lui Cezar. 

Dupd ce, dar, întregul poem scris în limba strdină 
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Gravură de sculptorul dobrogean 
CRISTEA GROSU 
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l-am terminat de citit pânlf la ultimul vers, 

Capul şi tolbele pline ei toţi şi-au mişcat şi un lung 

murmur din gură au scos geţii cuprinşi de avânt. 

Unul din ei a şi zis: „Dacil scrii despre August tu astfel 

s-ar cuveni sil şi fii iarilşi la Roma chemat". 

/atil ce-a spus chiar un get, însd, uite, acum e a  şasea 

iarnă de când exilat sunt eu sub bolti ce tot ning ... 

(Pontica, IV, 13, 13-14, 17-23, 33-40) 

Tempora mea sacrata sunt ... 
Cum se fereşte ogorul de pir şi de frig rdndunica, 

astfel şi eu spun cd de geticul ţdrm m-aş feri. 

Pentru asemenea vorbe mai mult se-amtlrilsc tomitanii 

şi de mdnie se-aprind dacil şi-n versuri le-o spun. 

Neîncetat voi fi oare de toţi criticat pentru versuri 

şi că talentul îmi e, cum spun ei, necruţător? 

Ce să fac? Mdna sil-mi tai şi sil nu mai scriu versuri? Eu însil 

tot voi urma să le port armele ce md rănesc! 

Tot ciltre vechile stdnci md întorc, ctltre cele fn care 

nava mea, dustl de vânt, astfel a naufragiat. 

O, tomitani, pe voi vă iubesc, dar n-am nici o vină 

dactl, iubindu-vil, eu locul acesta-I urilsc. 

Caute oricine în tot ce am scris, de cdnd sunt la Tomis; 

nu va gilsi nicidecum, de tomitani, cil m-am pldns. 

Numai de frig şi invazii md tem care vin de oriunde 

şi ctl-i biltut de duşmani zidul cetiltii mereu. 

Eu doar de locuri m-am pldns uneori, niciodatd de oameni, 

locuri pe care şi voi deseori le-nvinuiţi. 

O, de-aş fi fost fericit pe cdt inima mi-e de curată! 

Nimeni rilnit pdnă azi n-a fost de o vorbil a mea. 

Chiar dacil eu as fi şi mai negru la suflet ca smoala 

tot n-aş putea să vorbesc rtlu de poporul fidel. 

Soarta mea, voi, tomitani, aţi privit-o cu bunăvoinţd, 

astfel că aţi arătat cdt de buni oameni sunteţi. 
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Ginta pelignt'J a mea $i ţinutul Sulmonei natale 

n-ar fi putut la necaz st'J mă ajute mai mult. 

Cinstea ce voi o dt'Jdeaţi unui om ocrotit şi de soartt'J 

mi-aţi acordat-o şi-astfel eu sunt de voi onorat. 

Singur de voi, pe aceste meleaguri, scutit sunt de sarcini, 

graţie legii, la fel cu cett'Jţenii aleşi. 

Tâmplele voi mi-aţi încins cu o sacrt'J coroant'J, în public, 

ca o favoare, iar nu ca o dorinţt'J a mea. 

(Pontica, IV, 14, 13-30 şi 43-56) 
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+ I.P .S. ARHIEPISCOP LUCIAN FLOREA 
ADRIAN RĂDULESCU 

MONUMENTE CREŞTINE ŞI ORTODOXIE 
ÎNTRE DUNĂRE ŞI MARE 

Creştinătatea orodoxă din spaţiul cuprins între Dunăre şi Mare, îşi afirmă existenta încă 
din primele decenii ale erei actuale, de când se conturează existenta ei bimilenară. 

Reorganizarea politico-militară şi teritorială de la sfârşitul erei păgâne, din spatiul 
mediteranean şi pontic, aduce la gurile Dunării garnizoanele romane. Procesele organizatorico
administrative din sec. I p.Chr., statornicesc încetul cu încetul aici şi pe coloniştii veniţi din 
toate părţile imperiului în curs de consolidare şi extindere 1• Procesul etnogenetic este îndelungat, 
complex şi continuu. Protagoniştii împlinesc pc acest teritoriu un act istoric fundamental pentru 
entitatea etnică viitoare. Celelalte neamuri, ajunse aici ocazional: sarmaţi, bastami, sciti, bessi, 
eleni etc., sfârşeau adesea, de timpuriu, prin a fi asimilate2• Veacurile I-VIII, oferă climatul 
prielnic de alambicare etnică traco-geto-romană, fondul cultural şi spiritual manifestându-se 
plenar3. 

Coloniile greceşti, mercantile, de pe coasta de vest a Pontului Euxin, cu tradiţii în evoluţia 
relaţiilor cu scito-geto-dacii din zonă, se reflectă pertinent în ansamblul simbiotic regenerator 
şi stimulativ din epocă4• După ce băştinaşii înregistrează autentice confluente şi interferente şi 
cu lumea hellenică, încă din veacurile Vll-1 a.Chr ., vor cunoaşte noul impact cu lumea romană, 
aceasta din urmă consolindându-se la Gurile Dunării, mai ales după episodul sângeros al celor 
două războaie daco-romane de la începutul sec.II p.Chr. După această dată se va desfăşura în 
zonă o sistematică, ardentă şi temeinică organizare administrativă şi militară a unei provincii, 
Moesia Inferior care intră astfel în istorie pentru mai multe veacuri. În acest lung interval de 
timp, ca să ne referim exclusiv la aspectele religioase, întâlnim nenumărate sinteze, rezultate 
ale unor amestecuri etnice complexe, lumea coloniştilor de aici, venind de pretutindeni din 
spaţiul de atunci al imperiului roman în curs de lărgire. Lumea zeilor şi a zeitelor, a cultului 
imperial, a nenumăratelor sărbători celebrate de timpuriu aici, împlinesc pantheonul local, 
amplificându-l până la cele mai nebănuite dimensiuni5• 

Divinităţi suprapuse mediului local, produc şi influente individuale, dar se acomodează 
şi fondului spiritual băştinaş: Ceres, Diana, Libera, Epona, Hercules, Minerva, Mara, Genius 
Loci etc., ca şi cultul imperial - ca să nu amintim decât câteva - care populează în zona. 
Adesea, zeiţele se vor dubla, prin sens şi semnificaţie, cu cele găsite aici, traco-getice, de unde 
explicaţia dubletelor: Sabazios-Dionysos, Liber Pater - Bacchus, Artemis - Bendis sau Kottyto, 
7.eus - 7.elthiurdos etc., încă foarte active în primele două-trei veacuri ale erei creştine. Acest 
cortegiu divin se amplifică în sec.III, când soldaţi, negustori, marinari şi alţi neofiţi, aduc noi 
credinţe, unele misterice, iniţiatice, altele de mântuire. Asistăm la proliferarea actelor şi 
sărbătorilor închinate lui Isis, Cybela, Mithras, Serapis etc. 

Orizontul mistic însă, permite apariţia şi proliferarea, încă de la începutul mileniului 
nostru, a unor sincretisme şi mistificări de sorginte siriană sau evreească, credinţă care modifică 
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substratul tradiţiei păgâne. Contextul spiritual atât de complex favoriza obiectivitatea noii 
credinţe creştine, monoteiste. Dumnezeul universal recepta conştiinţe ca un rezultat legic şi 
logic, izvorât din necesităţi sociale şi filosoficc, din epocă. Noua învăţătură capătă dimensiuni 
neobişnuite şi conturează ecumenismul creştin, local. Primii paşi se fac în Orientul Apropiat, 
de unde, după răstignirea, învierea şi înălţarea la ceruri a Mântuitorului Hristos, credinţa în 
trinitatea dumnezeiască este incizată în litera Evangheliei şi răspândită în toate cele patru 
unghiuri cardinale, de către Sfinţii Apostoli6• 

În părţile de apus (şi de miazănoapte?) ale Pontului Euxin, predică Sfântul Apostol 
Andrei, după cum afirmă tradiţia dar şi istoria scrisă. Acesta este un adevăr. Si ca orice adevăr 
se confirmă şi prin excepţii. Despre ce este vorba? 

Distinsul savant, D.M.Pippidi, exprimă mari îndoieli în jurul aserţiunilor mai vechi 
conform cărora marele Apostol ar fi predicat la „sciţi". Are în vedere că acţiunea de 
evanghelizare a acestuia se produce mult prea târziu faţă de perioada trăirii sale, fiind 
consemnată abia pe la mijlocul sec. III şi începutul celui de al IV-iea p .Chr. La această rezervă 
a istoricului D.M.Pippidi, se răspunde cu afirmaţia apologetului creştin Tertulian, care zice: 
„Căci în cine altul au crezut toate neamurile decât în Cristos care a venit? Căci în cine altul s
au încrezut neamurile? Parţii şi mezii ... diferite neamuri din provinciile Galiei şi regiunile 
britanilor, inaccesibile pentru romani, dar supuse lui Cristos; şi cele ale sarmaţilor, dacilor, 
germanilor, sciţilor şi ale multor altor neamuri şi provincii îndepărtate şi ale multor insule 
necunoscute nouă şi pe care abia putem să le numărăm? În toate aceste locuri se rosteşte 
numele lui Cristos care a venit"7• Ceva mai târziu, Origenes, la comentariile la Evanghelia lui 
Matei, menţionează şi el cam aceleaşi popoare, deşi - spune D.M.Pippidi - la vremea când 
„Origines îşi scria comentariul, cei mai mulţi din „barbarii" din nord şi răsărit erau socotiţi 
străini de cuvântul lui Hristos"'. Asupra veridicităţii celor exprimate de marele scriitor bisericesc 
alexandrin şi V .Pârvan a avut unele îndoieli9• 

Credem însă că cele două izvoare care, desigur, vor fi stat la baza informaţiilor lui 
Eusebios din Caesareea, pentru redactarea Istoriei Bisericeşti10, merită mai multă încredere; 
chiar dacă primele - Origenes şi Tertulian - ar releva o cât de vagă filiaţie, amândouă însă îi 
desemnează explicit şi pe „sciţi". 

Numeroşi învăţaţi converg în aprecierile potrivit cărora, văd în regiunea dintre Dunăre 
şi Mare, provincie prea bine cunoscută, Scitia Mică11, nume de adâncă tradiţie, potrivit pentru 
veacurile II-I a.Chr., care aminteşte de enclavele scitice care au trăit în zonă, dar preluat şi în 
cadrul reformelor lui Diocleţian, pentru desemnarea provinciei din această parte de lume. Este 
efectul unei asimilări generalizatoare integrând neapărat pe locuitorii băştinaşi, geţi sau traco
daco-geti. Aceştia se vor numi în lucrările acestei epoci „sciţi"12• 

Origines, din opera căruia avem azi doar câteva fragmente, transmite mai întâi o ştire 
(preluată la rândul ei) în Comentarii la geneză, 24, cum că lui Andrei i-a revenit pentru predicare, 
Scitia. într-un fragment din Comentariile la Matei, 39, 10 (FHR, I, p. 7 17), paralel cu afirmaţiile 
anterioare, spune că unii dintre sciţi n-ar fi auzit încă cuvântul Evangheliei. Disocierea e bizară! 
Aceasta cu atât mai mult cu cât există versetul biblic din Epistola Sfântului Pavel către Coloseni, 
3,11, pe care îl redăm: „Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, 
barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos". Este cert că cele câteva frânturi de fraze 
din Origenes, au fost îmbrăcate la vremea lor în texte mult mai largi şi mai lămuritoare, care ar 
fi făcut să dispară contradicţia semnalată la marele teolog şi, mai ales, n-ar mai fi servit drept 
pretext unor istorici contemporani să respingă misionarismul Sf"antului Andrei la sciţi, cum 
sigur ne lămureşte textul biblic. 

Si apoi, intervalul de timp dintre perioada de început a evanghelizării şi data când scrie 
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Sfântul Hippolit Romanul'\ de exemplu, către sfârşitul sec.II şi înc<>putul secJII p.Chr., deci 
cu mult înaintea lui Eusehios, nu e�te asa de mare încât să nu credem in veridicitatea şi în mai 
marele număr al surselor snle de informare, în baza cărora scria că „Andrei a rostit (cuvântul 
Evangheliei) sciţilor şi tracilor"14• 

Eusebios din Caesareea are deci temeiuri solide şi informaţii mai variate decât se credea, 
în baza cărora informa: „Când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului nostru s-au împrăştiat 
peste tot pământul locuit, Toma, după spusele traditiei, a luat Ţara Partilor, Andrei - Sciţia, 
Ioan-Asia, unde şi-a petrecut toată viata până ce a murit la Efes; Petru a predicat iudeilor 
împrăştiati în Pont, Galatia, Bitinia, Cappadocia si Asia„. Ce să mai spun de Pavel care, după 
ce a predicat Evanghelia lui Hristos de la Ierusalim până la părţile Illyriei, a suferit martiriul la 
Roma sub Nero? Acestea sunt spuse întocmai ele Origines în cartea a treia a Comentariilor la 
Facere"15• Menţiunea potrivit căreia Apostolul Pavel a propovăduit de la Ierusalim până în 
Illyria, se opune unei alte „defecţiuni" constatate de prof.D.M.Pippidi. Sprijinit pe comentarii 
ale unor exegeti creştini (Grigorie din Nazianz, istoricul Theodoret, Pseudo-Chrisostomul, 
Hieronymos, Gaudentius din Brescia si Paulinus din Nola) deduce că Sfântul Apostol Andrei 
ar fi predicat pe pământ elen16• Dar dacă aşa ar sta lucrurile, ne întrebăm în chip firesc, mai 
putem admite prezenta unui al doilea Apostol în Grecia? Acolo a parcurs ţinuturile Apostolul 
Pavel, chezăşia dând-o chiar epistolele sale către Corinteni, Fillipeni, Coloseni, Thessalonieni 
- adresate deci unor colectivităţi omeneşti care nicicând n-au intrat în preocupările Sfântului 
Andrei. Acesta a suferit martiriul în Grecia - desigur, la întoarcerea sa din tinuturile scitice - la 
Patras, aşa după cum informează Sfântul Hippolit Rom�nul17• 

Izvoarele istorice de după Eusebios, în care Apostolul nostru este într-adevăr mentionat 
în circumstante geografice şi etnice confuze, dar nu întotdeauna fără circumscrieri mai precise, 
se impun unei analize critice mai riguroase; deşi luate în consideratie şi fără o exegeză mai 
aprofundată, ele vin să confirme arătările de mai sus18• 

Stratul traco-daco-geto-roman vieţuieşte în limite teritoriale mult mai largi decât cele 
ale Scitici Mici - în epoca principatului Moesia Inferior. La apus şi la miazănoapte - dincolo 
de Gurile Dunării - spatii întinse vor fi fost supuse influentelor benefice ale evanghelizării 
Sfântului Andrei, prin ucenicii săi. Conexiunile acestui uriaş proces fiintează în structurile 
etnice în curs de formare, urmând evolutia istorică normală a celor dintâi veacuri ale Imperiului. 
Credinta creştină apare şi se dezvoltă deci, odată cu factorul uman rezultat din amestecul 
locuitorilor de bază ai zonei. Dacă în primele veacuri învătătura creştină evoluează în sensurile 
contrarii intolerantei păgâne întretinută puternic de administratia imperială, după Edictul de 
la Milano din anul 313, ea seinanifestă- alături de altele, tradiţionale păgâne, liber,cu evoluţii 
care adesea depăşesc cu mult cultele păgâne. Creştinismul triumfător lasă pretutindeni în spaţiul 
dobrogean de astăzi, urme documentare materiale şi spirituae, cu precădere acolo unde a predicat 
Sfântul Apostol Andrei. 

Dobrogea reprezintă, în vederile noastre, un model de etnonegeză traco-geo-romană, 
creştină. Dovezile, unele foarte timpurii, sunt concludente. Se impune o foarte sumară amintire 
a unora dintre ele - parte dintr-un număr uriaş - arheologice, conjugate adresea şi cu cele 
literare, atât cât să ne sprijinim în aprecieri pozitive asupra acurateţei unei credinte care de la 
aparitie şi până astăzi, nu şi-a modificat aspectul ortodox. Avem în vedere aproape în 
excusivitate unele monumente arheologice şi istorice bine cunoscute, reluate aici pentru raţiuni 
legate de specificul etnic de bază, străromânesc . 

Într-un recent articol sunt consemnate unele descoperiri de sorginte creştină de la Tomis. 
Între ele figurează unele recipiente - filacteria - din sec. II şi de mai târziu, care ar fi fost 
folosite de adeptii noii religii - Acceptându-le numai această semnificaţie, riscăm însă o eroare, 
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respectivele obiecte fiind descoperite deopotrivă şi în morminte creştine, dar şi păgâne. Pentru 
Dobrogea, foarte veche ni se arată în schimb gema abraxeea de la Dinogetia, adusă din Egipt 
sau din Siria20; o amforă de la Histria cu semnul peştelui vopsit în roşu21; o gemă din cornalină 
de la Tomis (acum la Londra) căreia i se determină imaginea lui Iisus „în pozitie de orantă în 
mijlocul celor doisprezece Apostoli"22• Exemplele sunt mult mai numeroase pentru dovedirea 
creştinismului aproape generalizat la sfârşitul sec. III şi începutul celui de-al IV-iea. Pe de altă 
parte, retin atentia mai multe morminte datate la cumpăna sec. III-IV, cu opaite decorate cu 
peşti23• Notăm un exemplar care are imprimat pe fund, înainte de ardere, de trei ori semnul 
crucii24, simbol al trinităţii, despre care s-a spus - şi editorul acestei piese rarisime, acceptă25 -
că a apărut cu putin înainte de sec.IV. Aprecierea este seducătoare. Odată confirmată sigur, 
ne-ar arăta că Tomis-ul era vatra unde noua religie a proliferat de timpuriu. Si este posibil din 
moment ce avem încă numeroase alte mărturii asupra cărora nu mai stăruim aici26• 

Pornind însă de la aceste câteva exemple incipiente în patrimoniul religios din Dobrogea, 
abordăm în continuare câteva alte monumente, mult mai târzii, dar grupate după unele criterii 
care le caracterizează. Ne referim mai întâi la câteva constructii funerare cu texte în limba 
greacă, dovada peremptorie a folosirii acestei limbi în practicile curente, religioase, într-o 
vreme când latina era limbă oficială. 

Astfel, în ultimele decenii au fost puse în lumină construcţii hypogeice interesante. Unele 
se află în necropole, aşa cum ni se înfăţişează cele de la Callatis şi unul de la Cernavodă -
Axiopolis, pe malul Dunării, în apropierea Hinog-ului, spre sud de actualul oraş. 

Cele două morminte subterane de la Callatis se află la începutul drumului spre corn. 
Albeşti, la vestul oraşului, într-o necropolă prea bine cunoscută27, unde s-au înregistrat mai 
multe tipuri de morminte, cele mai numeroase fiind păgâne. Altele însă sunt creştine, între 
ultimele plasându-se cele două constructii sepulcrale28• Unul are tavanul boltit , iar accesul în 
interior este dat de un dromos. Totul este construit în blochete de calcar legate cu mortar în 
componenta. căruia intră şi cărămidă pisată. Dimensiunile camerei sunt de 2,10 x 1,55 x 
1,35m; continea mai multe schelete introduse succesiv. Cel de al doliea mormânt are încăperea 
de 3,60 x 2,30 x 2,18 m, cu mult mai multe oseminte. Ne retin însă atentia, aici, scrierile de pe 
pereti. Deasupra intrării cât şi pe peretii laterali ai dromosului apare trasată cu vopsea roşie 
câte o cruce cu capetele bratelor lătite. Deasupra crucii centrale din dreptul intrării, apare 
textul: 

KUptE Po11� µou 
KE ÂmpOO"tE µol} 
(Doamne ajută-mă şi spală-mă! - în sensul de „mântieşte-mă"). 

Fiecare dintre peretii camerei aveau în zona centrală câte o cruce pictată cu vopsea 
rosie. La apus este scris cu majuscule: 

ou c1>0P111'.XJwµE 1mn KUptE 
KCX on Ou µE"'tEµou 
(Nu mă voi teme Doamne şi pentru că tu - eşti - cu mine !).  
Ambele inscriptii amintesc de versetele 1 şi 2 din Psalmul 26. 
Ne aflăm în sec.VI; se pare, într-o perioadă mai liniştită, poate cea din timpul domniilor 

lui Anastasius (491-518), Justin I (518-527), Justinian (527-565) , când vechea cetate dorică 
înregistrează un oarecare progres economic şi cultural, din moment ce locuitorii săi din oraş 
sau din împrejurimi, puteau să-şi zidească astfel de adăposturi pentru viata veşnică. 
Neîndoielnic, ne aflăm într-o fază avansată a vietii şi practicilor creştine în partea locului, 
când astfel de adăposturi deveniseră o practică destul de curentă, în zona rurală a cetătii. 

Din aceeaşi perioadă - poate ceva mai târziu, în sec. VI şi chiar în primii ani ai sec. VII 
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- se datează cavoul de la Cernavodă - Axiopollis29• Construit din pietre legate cu mortar, 
camera funerară are plafonul boltit, realizat în cărămizi dispuse radial . Intrarea îi era blocată 
cu o placă de calcar cu un chenar ornamental în vrejuri schematiwte . căruia i se înscrie o cruce 
simplă, ale cărei haste au capetele lăţite. Importantă este fresca, pe o tencuială obţinută dintr-un 
amestec argilos cu paie pe care s-a pictat cu roşu şi cu un maroniu-murdar. Părţile constitutive 
ale frescei ne relevă o alternantă, nu neapărat ritmică, de cruci şi arbori schematizaţi - într-o 
simplificare naivă - executaţi extrem de rudimentar. Ne atrag atenţia crucea şi arborii de pe 
latura de apus . Crucea mare are barele aproape triunghiulare, lăţindu-se de la centru spre 
capete. Arbuştii sunt schematizaţi în forma unor frunze unifoliate, verticale, codita sugerând 
trunchiul. Elemente identice apar în unghiul de nord-est al încăperii funerare, la fel ca şi pe cel 
de sud-est. Fără să-i detailăm morfologia, îi subliniem aspectul rustic - rudimentar - al 
compozitiei . Să notăm însă interesul pe care-l stârnesc literele greceşti, O şi Y care apar la 
intrarea în cavou, şi mai apoi, imediat la dreapta, deasupra picturii, litera e de la e (EOU). Si în 
acest caz se vădeşte influenta hellenică, chiar şi într-un mediu atât de îndepărtat de ţărmul 
mării unde pulsa această limbă şi cultură. Apartenenţa mormântului la o familie înstărită din 
mediul rural, de credinţă ortodoxă, este neîndoielnică în teritoriul axiopolitan . Cavoul, pe de 
altă parte, se află într-un puternic centru eclesiastic, dunărean, în care s-au înregistrat 
nenumărate documente arheologice aparte, la care adăugăm, cu necesitate şi existenta unui 
centru eparhial30• 

Scriere în limba greacă şi tot cu vopsea roşie întâlnim la basilica de la Niculitel, în 
teritoriul noviodunens, în cunoscuta criptă fiind trecute numele a patru martiri. Astfel, în 
încăperea superioară a criptei-martirium, citim: Zotikos, Attalos, Komos(i)os şi Phillipos . pe 
un perete alăturat apare: 'ttilOE Kat m&: ixmp Mo.pwprov = „Aici şi acolo - se află - sânge de 
martiri"31 • 

Un ultim text epigrafie a apărut în timpul unor recente investigatii la Tropaeum Traiani, 
în cripta basilicii „simple" sau „romano-bizantine", de pe via principalis, nu departe, spre 
dreapta când se intră pe poarta de răsărit. Despre această basilică se mentionează: „Campaniile 
de săpături din ultimii ani, în acest loc, au pus în lumină o mare criptă, cu intrarea la vest; are 
dimensiunile 2 ,75 x 2,30m. Scara ce accede în criptă este încadrată de ziduri tencuite ce închid 
un culoar lat de 1,15 m; pereţii criptei sunt tencuiţi în interior cu stuc. Este de reţinut că 
imediat după degajare s-a mai putut vedea pe latura de est, textul unei inscripţii cu vopsea 
albastră (?), care apoi, din pricina contactului cu aerul, a devenit aproape ilizibilă. Fotografiile 
cu raze infraroşii n-au putut ajuta la o mai bună identificare a textului, dar confirmă ceea ce 
s-a putut initial citi relativ cu ochiul liber, că ne aflăm în fata unui citat biblic"32• Menţionăm 
că şi acest citat era scris tot în Jimba greacă. 

Este de subliniat deci puternica influentă a creştinismului de sorginte constantinopolitană, 
cu aura sa orodoxă pe care o vor mărturisi toţi credincioşii din Scythia Mică a sec . IV-VI, ca 
un atribut major al spiritualităţii generalizate în Balcani, parte integrantă şi timpurie a 
creştinismului local. 

Intensitatea vieţuirii şi organizării creştin ortodoxe, ca rezultat al asimilărilor complexe 
din sânul populaţiei locale - cu atingeri repetate în sânul unor elemente alogene, vremelnic 
aşezate aici, dar dizolvate în masa etnică băştinaşă - ni se relevă şi în marele număr de basilici 
- constructii, între care unele de o înfăţişare arhitectonică ce depăşeşte înţelegerea periferică a 
procesului constructiv. 

Până în anul 1980 se cunoşteau în spaţiul dobrogean, 30 (treizeci) de biserici, unele de 
exceptie, cu un loc preeminent în organizarea şi ierarhia bisericească. Cele mai multe dintre 
acestea au făcut obiectul unor prezentări largi, cu date tehnice riguroase şi interpretări 
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pertinente33• Ne vom opri însă, în acest scurt cadru, asuprn unora degajate în ultimii ani care, 
adăugându-se celorlalte, compun un patrimoniu rar întâlniL inu-un spaţiu relativ restrâns, ca 
cel al Dobrogei. în plus şi acestea vin să confirme prin unele caracteristici ale lor, proliferarea 
arhitecturii bizantine în spaţiul de la Dunărea de Jos şi Marea Neagră, cu puternice influente 
iradiind şi în nordul fluviului, unde s-a asigurat acelaşi ortodoxism. 

Cercetări arheologice mai recente, executate în necropolele Tomisului, ne pun în fata 
unor încheieri inedite privind zidul de incintă al cetăţii din sec. III-VII, cu profunde implicaţii 
în arhitectura şi organizarea eclesiastică a cetăţii. Sunt observaţii ingenioase, cu unele concluzii 
logice, deşi în mare măsură lipsite de fondul documentar. 

Zidul de incintă tomitan a fost pus în lumină pentru prima oară de către Vasile Pârvan, 
în 191534• Între anii 1958-1959, s-au reluat cercetările pe porţiuni necunoscute până atunci ale 
zidului, acestea contribuind acum la formularea unei interesante ipoteze privind organizarea 
eclesiastică a Tomisului35• 

S-a observat că incinta tomitană avea o fază iniţială, cea determinată pe tronsonul dintre 
poarta spre Axiopolis şi cea spre Tropaeum. În mortarul zidului (emplecton), s-au găsit monede, 
datând din vremea lui Tacitus (275-276) şi a lui Probus (276-282); o alta, mult mai târzie, 
datează refacerile din timpul lui Justinian (527-565) relevate, în special, de inscripţia din 
paramentul „turnului măcelarilor". Acestui sector i se adaugă o mică porţiune, poate chiar în 
acelaşi interval de timp, construindu-se a fundamentis un zid trapezoidal (?) „pentru lărgirea 
ariei urbane şi care corespunde zidului de lângă basilica mică, ce mergea paralel cu 
Bd.Republicii"36• Aserţiunea se întemeiază pe existenta unei incinte altfel direcţionată decât 
cea veche. În dreptul actualului Muzeu al Marinei, traseul incintei care venea de-a lungul 
bulevardului, spre apus, se frânge spre sud, către ţărm. De aici , începe un alt zid, orientat 
exclusiv spre vest, trece mult după basilica mică, şi deasemenea se frânge spre sud, ajungând 
undeva spre ţărmul portului actual unde forma cândva un mare turn de apărare . Suprafaţa 
închisă astfel, are la nord şi la vest zidul nou de incintă, la sud malul mării, iar la răsărit, 
probabil vechea incintă, total demolată acum, pe latura care ducea către Muzeul Marinei37• Se 
închidea astfel o suprafaţă trapezoidală, care circumscria basilicile cercetate între 1960-1962311• 
Similitudini găsim la Ibida, de exemplu39, fără să identificăm aici acelaşi scop funcţional ca Ia 
Tomis. 

Mica incintă tomitană de la sud-vestul cetăţii, reprezintă deci o adăugire care înconjură 
perfect cele două basilici cercetate în anii 1960-1962, precum şi cuptoarele pentru ars cărămida 
necesară construcţiei lor"°; câte însă vor mai fi existat? Chiar şi numai cele două basilici şi 
construcţiile aferente lor - din păcate imposibil de cercetat din pricina conditiilor precare -
formau un Episcopium la Tomis, în sec.VI p.Chr.41 

„Existenta unui Episcopium Ia Tomis în sec.VI, nu este de natură să surprindă"42, iar 
„apropierea limitei de sud a necropolei din sec.VI e.n., de zidul de incintă - romano-bizantin, 
care înconjura Episcopium-ul din zona de vest a cetăţii, ne îndeamnă să atribuim uneia din 
basilicile acestui complex functia de basilică coemeterială. Bas iii ca mică, situată foarte aproape 
de zidul de incintă, pare să fi avut aceste atribuţii în cadrul Episcopium-ului tomitan"43• 
Supoziţia este seducătoare în aparenţă, numai că o basilică coemeterială se aşează de regulă în 
afara incintei unei cetăţi, ceea ce nu este cazul la Tomis, unde basilica mică este circumscrisă 
presupusei incinte , împreună, şi foarte aproape de basilica mare - deci face parte integrantă 
din Episcopium. 

Admitem deci că la Tomis putea să funcţioneze un complex urbanistic cu atributiii 
bisericeşti, în care să-şi fi desfăşurat activitatea nu numai o Episcopie sau Arhiepiscopie, ci 
chiar o Mitropolie; faptul ni se atestă istoric, în jurul anului 519, când Patemus iscălea al 
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şaptelea între douăzeci de episcopi participanţi, actele Sinodului de la Constantinopole, pentru 
alegerea lui Epifanius în scaunul de patriarh: „Paternus misericordia Dei episcopus 
provinciae Scythiae metropolitanus'044• 

Când se dădea în circuit ştiinţific basilica mare de la Tomis - deci complexul episcopal 
- se constata că era cea mai mare dintre cele cunoscute până la acea dată în Dobrogea; spre 
latura sa de vest, unde era accesul principal, n-au putut fi continuate săpăturile în atrium, din 
pricina constructiilor moderne, pentru ale căror fundaţii, excavaţiile distruseseră foarte mult 
din vestigiile antice, soartă deseori întâmpinată la Tomis. 

Cercetări făcute în ultimii ani la Histria aduc acum în lumină o basilică mai mare decât 
cea tomitană, chiar în centrul cetătii. Are atrium, încăperi auxiliare cu destinaţii şi functionalităti 
încă neprecizate, totul inedit. Se pare că ne aflăm în fata unei basilici episcopale, cu trei nave 
despărtite prin colonamente elegante, cu absidă hexagonală la exterior şi morminte în zona 
presbiterium-ului. Au apărut numeroase coloane fragmentare din marmură, baze de coloană, 
fragmente din plăci de cancelli etc. Apartine sec. V-VI şi augmentează la 7(şapte) numărul 
edificiilor similare din cetatea de pe malul lacului Sinoe. Construcţia suprapune o basilică mai 
veche, datată în sec.IV45 • 

Un plus de interes între basilicile recent descoperite la Tomis îl aduc alte două recent 
descoperite ocazional: una în peninsulă, cealaltă pe str. Mircea cel Bătrân, în dreptul plajei, în 
subsolul unui bloc de locuit în curs de construcţie. 

Prima, cea din peninsulă, din dreptul actualei Direcţii Agricole, a fost examinată partial, 
asupra ei intervenindu-se cu unele sondaje care să corecteze excavaţiile pentru fundaţiile unui 
bloc de locuinţe. „Elementul care individualizează cripta acestei basilici scria autorul primelor 
cercetări de aici - este existenta pe pereţii de est, nord, probabil şi sud, a unor nişe amplasate 
central şi aflate la înăltimea de 78 cm, de la nivelul pardoselei .  S-au mai păstrat doar nişa din 
peretele de est, înaltă de 57 cm, şi cea de nord, înaltă de 56 cm, cea de sud dispărând probabil 
odată cu prăbuşirea zidului din această parte"46• 

Nişa de pe peretele de răsărit, acoperită cu olană, avea pictată deasupra, cu vopsea roşie, 
o crux latina, cu hastele lăţite la capete. Înăuntru , în nişă, se afla culcat un vas de sticlă, 
asemănător unei ploscuţe cu două torti; este un vas-reliquar, plin cu o substanţă uleioasă, de 
bună seamă mir sfânt47• Se cunosc recipiente ceramice similare, descoperite tot la Tomis - în 
condiţii necunoscute - despre care s-au făcut consideraţii utile48• Sunt recipiente ceramice sau 
de sticlă pentru păstrat mir sfânt, aduse de pelerini de la mormântul Sfântului Mina, lângă 
Alexandria Egiptului49; încă o dovadă deci, a strânselor legături pe care metropola tomitană le 
avea cu Orientul, unde, desigur, se fabricau astfel de obiecte. 

Cea de a doua basilică recent scoasă la lumină pe str. Mircea cel Bătrân, lângă biserica 
româno-elenă - pe ţărmul plajei „Modem" - suprapune un mai vechi amfiteatru. Datează din 
sec.V p.Chr.50• 

Aceste ultime două basilici menţionate se adaugă celorlalte patru, cercetate total sau 
partial, publicate sau numai mentionate în diverse reviste şi lucrări de specialitate - repectiv, 
două în sectorul de vest al cetăţii Tomis51, una în curtea Liceului „Mihai Eminescu", cu o 
criptă a cărei frescă aduce încă noi dovezi asupra dezvoltării artelor plastice la Tomis52, şi 
ultima, de la intrarea principală în portul modem Constanta53 , care servea interesele portuare 
între sec.V-VII. Desigur, apariţii similare vor mai fi, în măsura în care, actualele spatii dintre 
imobilele oraşului modem, vor permite cercetări complete. 

La Tropaeum Traiani, celor şase basilici înregistrate între descoperirile mai vechi din 
cetate şi împrejurimi, unele făcute încă de la sfârşitul veacului trecut şi la începutul celui 
curent54, li se adaugă o a şaptea, acum în curs de cercetare. Ultima, tot extramurană, este 
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apropiată de zidul de incintă la apus, lângă marea poartă acum restaurată - circa 1 50 m depărtare. 
Are trei nave, cu ziduri făcute din piatră de calcar local, legate cu pământ. Soclurile pentru 
colonamentele despărtitoare ale navelor se află încă la locul lor initial, fără zidire în 
infrastructură. S-au descoperit baze de coloane cu capitele55 • 

Din observatiile preliminare, constructiile adiacente în curs de degajare, par a fi protesis 
şi diaconicon. Navele laterale sunt pavate cu cărămizi obişnuite, numai în cea mare, centrală, 
sunt folosite altele cu dimensiuni de 60 x 60 cm, tăiate în diagonală, iar din dispozitia lor 
rezultă imagini geometrice atractive. Edificiul se datează în sec. VI p.Chr. 

Cu aceste noi basilici intrate recent în circuitul istoric alături de celelalte treizeci 
înregistrate mai de multă vreme, marcăm evidenta evolutie a arhitecturii creştine, într-o zonă 
de larg interes religios în care a pulsat o viată economică potrivită cu eforturile materiale şi 
spirituale ale locuitorilor care le-au construit. Categoric, vor apare încă multe altele. Să observăm 
deasemenea că repartiţia lor pe centre urbane încă nu reflectă realitatea istorică. Se cunosc 
mai multe la Tropaeum Traiani, la Tomis şi la Histria. În alte centre câte una sau două. Dacă 
la Tropaeum şi la Histria s-au putut executa cercetări largi, fără nici o oprelişte, din cauza 
terenului liber în limitele incintelor cetăţilor respective, la Tomis, însă, în marea reşedintă 
administrativă, eclesiastică şi economic-portuară, descoperirile s-au făcut absolut ocazional. 
Aici, oraşul modem suprapune pe cel antic - călcându-l în totalitate, ceea ce nu pennite aplicarea 
unui program de săpături sistematice, care să ducă la descoperiri de ansambluri constructive, 
laice sau religioase, cu tramele stradale şi cu tot ceea ce tine de edilitatea urbană. Suficient să 
amintim marele episcopium cercetat partial, cu ale sale contururi reconstituite relativ, dar în 
care prezumăm existenta încă a altor edificii similare, desigur şi cu numeroase imobile auxiliare 
al căror scop funcţional să se lege de cult, caritate, sănătate etc. 

Astfel de interfuncţionalităti s-ar vădi şi în vechea cetate milesiană, după cum se cunoaşte 
deja la Tropaeum Traiani, la Dinogetia şi, foarte recent, perfect documentat, la lbida (Slava 
Rusă). Aici s-a cercetat şi determinat ştiinţific, un adevărat centru monastatic: un complex 
constructiv cercetat în 1988, la sud de actuala mânăstire lipovenească Uspenia. Ansamblul ni 
se relevă ca un adevărat unicat56, deşi în mediul atât de creştin al Scythiei Mici, unde tradiţia 
evanghelică are rădăcini care urcă în timp până departe în primele decenii ale erei noi, vor fi 
existat mult mai multe. Revenim cu acest prilej asupra observaţiei mai vechi, potrivit căreia în 
mediul rural al provinciei romano-bizantine de Ia Gurile Dunării, s-au executat până acum 
foarte putine investigatii. Se impune cu necesitate o mai atentă concentrare a eforturilor în 
territoria, mai cu seamă pe linia mediană plecând din nord, de la Aegyssus, şi ajungând în 
sud la Tropaeum şi mai departe la Abrittus (Razgrad - Bulgaria). Categoric se vor face 
descoperiri de natură să ne permită evidenţierea unor aspecte inedite, cum este, de exemplu, 
cea de Ia Slava Rusă - lbidia, care ni se relevă drept un veritabil ansamblu monahal. 

Complexul mânăstiresc-călugăresc de la lbida are trei faze, în succesiunea cărora ni se 
pre7intă două basilici, care se întind în cromologia lor funcţională, din sec.IV până în sec.VII. 
Este o mânăstire cu mai multe construcţii complementare basilicilor, aşa cum se găsesc în 
numeroase alte centre din Balcani57• Aşezământul este încadrat - şi aceasta este noutatea - în 
categoria mânăstirilor cenobitice, deci în care călugării trăiesc , muncesc şi-şi mărturisesc 
credinţa în comun58• Se confirmă în felul acesta constatarea unui ilustru teolog şi istoric al 
Bisericii române59, din care cităm: „Se pare că mânăstirile au avut un rol deosebit în opera de 
continuitate gratie spiritului organizatoric şi întreprinzător al monahilor, aşa cum ştim din 
informaţiile care ni le dă Epifanie asupra lui Audius şi asupra audierilor, care au creat mânăstiri 
în Scythia Minor şi în Gotia'>fiO. 

Construcţiilor funerare şi în special celor basilicale (36 de obiective cercetate total sau 
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partial) li se adaugă un uriaş volum de monumente epigrafice , de artă, arhitectură, cruci, 
morminte simple sau complexe suhterane61 • Ele au format ohiectul a nenumărate studii de 
specialitate ale învătatilor români care au ostenit asupra lor: V .Pârvan. R.Vulpe, Ion Barnea, 
Ero.Popescu ş.a., ca să nu enuntăm decât numai câteva nume. Numeroase alte studii care 
îmbogătesc istoriografia natională ajung la încheieri pertinente, ceea ce ne îndeamnă să nu 
mai stăruim aici asupra lor. Acest cadru cuprinde numai câteva vestigii mai semnificative şi 
potrivite scopului propus şi acest uriaş bagaj monumentalistic, este opera locuitorilor de bază 
ai provinciei Scythia Minor. Se sprijină astfel atributul cultului creştin ortodox într-un teritoriu 
în care documentele apar frecvent, poate chiar mai mult decât în alte părti ale spatiului balcanic, 
căruia i se integrează organic. Dată fiind noutatea, importanta şi am zice, insolitul descoperirii 
de la Sucidava (Izvoarele Pârjoaia) , se impune reiterarea, succintă, a tezaurului cu piese de 
practici creştine, din argint, găsit ocazional în anul 1984, în falia Dunării din dreptul anticei 
cetăti62. 

Tezaurul cuprinde 17 piese: 6(şase) boluri , 6(şase) lingurite, o cănită trilobată, o pateră, 
o cană mare, o strecurătoare şi un frumos reliquarium. Cele mai multe se încadrează în sec.IV 
p .Chr. şi la începutul celui următor. Au fost destul de oxidate, dar s-au reconditionat şi restaurat 
ceea ce îngăduie să se identifice unele ştampile cu nume ca Eusebios, Constantinos, Esyhios -
desigur numele artizanilor63• 

Apar şi alte inscriptii realizate prin puncte. Ele mentionează numele posesorilor: 
Nazareos, Victor . 

S-a constatat lesne că tezaurul este alcătuit din piese produse în zone diferite, toate din 
răsărit: unele din Constantinopol , altele din Siria, Palestina şi chiar Egipt. Alte centre 
producătoare sunt bine circumstantiate pe baza sigiliilor: Efes, Smirna, Magnesia, Sionia, 
Ypaipa, Laodiceea etc.64 

Adunate deci într-un singur lot, în conditii istorice şi pe căi greu de determinat, ele au 
alcătuit tezaurul sucidavaens pentru folosinte liturgice. Subliniem că unele piese, grupate prin 
scop functional, cum ar fi cutia reliquar, sau ansamblul dat de cănita trilobată cu patera, formează 
aşa numitul TO XEPVt�O�O''tOV , confirmat şi de cuvintele scrijelate pe câteva piese: q>li!O', OTJ 

În ansamblul său, tezaurul îşi găseşte similitudini si analogii în descoperiri asemănătoare 
din Europa, la Malaia Perescepina, Canoscio, Water Newton etc. Cel de la Malaia Perescepina, 
prea bine cunoscut în literatura de specialitate, provine de Ia Tomis. Între piesele-i componente, 
se impune marele disc (talger) cu efegia împăratului Anastasius (491-518); inscriptia ne dă 
numele Mitropolitului Paternus65 de mare importantă pentru cunoaşterea modului de organizare 
eclesiastică la Tomis . Mentionăm acest tezaur, fiindcă el este un produs al artei greco-romane, 
cu puternice influente orientale, aşa cum constatăm si în trăsăturile celui sucidavens. În cazul 
tezaurului de la Malaia Perescepina, se pare că cele patru medalioane din componentă, ar fi 
opera unor meşteri tomitani66• 

Este o practică a epocii ca bisericile episcopale (mitropolitane) să se concentreze, prin 
danii de la credincioşi, obiecte necesare practicilor liturgice, folosite de preoti şi ierarhi superiori, 
la sărbătorile religioase, la marile aniversări etc. Ele au constituit atractia atâtor răufăcători 
care le-au jefuit din lăcaşurile sfinte, şi le-au făcut să ajungă pe mâini străine, în centre sau 
zone geografice mai mult sau mai putin îndepărtate. Măcar şi numai aceste două tezaure 
apartinătoare, unul Tomisului ca centru mitropolitan, cel de al doilea Sucidavei, ca reşedinţă 
a uneia din eparhiile episcopale sufragantă Marcianopolis-ului din Moesia Secunda67 (înserate 
aici, ca parte integrantă a Dobrogei istorice ca şi anticul Durostorum) demonstrează bogăţia şi 
importanta acestei zone în ambianta creştină din veacurile IV -VII p .Chr. 

Acelaşi lucru vin să-l demonstreze inscriptiile cu caracter creştin, găsite de-a lungul 
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deceniilor în această parte de lume. În chip predilect însă, ele provin de la Tomis68, reşedinta 
Scythiei Mici. Iniţial, centru episcopal, apoi, la începutul sec. VI, poate în timpul împăratului 
Anastasius ( 491 -5 1 8) 69, centru metropolitan. 

Cum am subliniat adesea, textele epigrafice din unele construcţii funerare sau basilicale 
- ca să nu mai amintim pe cele nedescifrate de pe vase ceramice, în special amfore - ,  sunt 
adesea scrise cu vopsea roşie pe pereţii tencuiţi cu stuc, cum întâlnim la Tomis, Callatis, 
Cernavodă, Niculiţel. Altele sunt imprimate în pasta crudă a cărămizilor (cum este cazul la 
Histria sau Dinogeţia) pe capace de lut ars , pe amfore, ş.a.; se găsesc de asemenea pe vase 
lucrate în metal preţios (ca în cazul discului tomitan cu numele episcopului Patemus70 sau în 
tezaurul sucidavens71 mai toate în limba greacă, şi foarte puţine în limba latină. 

Gemele cu inscripţii incizate, sau cu diferite imagini, au format obiectul unor interesante 
consideraţii despre creştinism 72• 

Între ornamente simboluri, crucea ocupă primul loc, cu sublinierea că are o semnificaţie 
bine determinată în practicile rituale creştine: este investită cu puteri divine73, se identifică 
acestora. Un exemplu concludent ni-l oferă textul bilingv creştin: crucea morţii şi a învierii74• 
Apoi, crucea monogramatică si monogramele lui Hristos I.X şi X, P - chrisma - ca şi literele A 
şi Q, apar frecvent în repertoriul însemneleor creştine, de multe ori, într-un cadru schematic 
dat de elemente geometrice sau vegetale, asociate sau nu. Oranta, peştele, porumbelul, frunzele 
de palmier, acantha, rozeta, strugurele ş.a., sunt nelipsite în compoziţiile numeroaselor 
monumente7s . 

Suma acestor descoperiri creşte mereu . În special Tomis-ul constituie centrul 
permanentelor eforturi, repertoriul de ultimă oră indicându-ne o linie ascendentă a vestigiilor 
de factură creştină, investigaţiile în necropolele târzii,  din sec, IV-VII asigurând cele mai 
bogate resurse. Patrimoniul cultural din această categorie, cu componentele sale - epigrafie, 
arhitectural, artistic etc . ,  ne asigură o bază logistică temeinică în direcţia organizării eclesiestice, 
ca o necesitate fundamentală a populaţiei care asigură fondul etnic în provincia dintre Dunărea 
de Jos şi Marea Neagră. Pe de altă parte în literatura de specialitate se înregistrează de timpuriu 
intensa activitate misionară, începând chiar din timpurile apostolice când însuşi Sfântul Andrei 
pune bazele creştinismului în zonă, acţiune integrată organic procesului etnogenetic traco
geto-roman76. 

Lipsesc ştirile circumstanţiale despre statutul unui episcop, în vremurile apostolice. Se 
cristalizează însă funcţia sa harismatică, arhierească, încă din primul veac creştin,  când însuşi 
Iisus Hristos era numit uneori cu însuşirile de Păstor şi Păzitor - „supraveghetor" ,Emrnconoa 
- ( 1 Petru, 2,25). De aici ar veni , conform explicaţiilor didactice (şi semantice), această funcţie 
clericală. Aflăm din Tom.III, 167: „Cine doreşte episcopia, trebuie să înţeleagă în primul 
rând demnitatea sau slujirea de episcop, ca întâistătătorul unei aparhii care are în ascultarea sa 
numeroşi preoţi cuparohiile lor•m. 

Ideea avansată de unii istorici ai bisericii tomitane potrivit căreia însuşi Sfântul Apostol 
Andrei ar fi purtat acest titlu, nu este exclusă; sau poate numai a hirotonit pe cineva, ceea ce 
este mult mai plauzibil78• 

Înfiinţarea unei episcopii - în sens de eparhie - a constituit un eveniment marcant şi 
pentru provincia noastră, dar apariţia sa în timp, ne scapă. Logic ar fi ca între data trecerii şi 
şederii Sfântului Andrei pe aici, şi până la următoarea menţiune clară a unui întâistător al 
Bisericii tomitane, să existe o neîndoielnică continuitate. 

Dacă izvoarele vădesc un gol în această privinţă, explicaţia ar fi dată de o mai slabă 
organizare şi funcţionare a lăcaşurilor sfinte şi a comunităţilor lor, cel mai adesea acestea 
exercitându-se ascuns, de frica groznicelor urmări persecutorii .  Astfel de stare a lucrurilor se 
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va fi prelungit până la promulgarea edictului milanez. 
Cum altfel ne-am putea închipui că în primii ani ai sec.IV p.Chr ., de când datează episodul 

memorabil al plltimirii sfinţilor mucenici Epictet şi Astion la Halmyris .  ne apare un episcop 
al locului (al provinc iei), Evangelicus79• Era o personalitate precedată în scaun de multe altele 
chiar în conditiile precare ale unei slabe organizări eclesiastice, înainte de Edictul de la Milano 
din anul 3 13  p.Chr. 

Apoi Efren, trimis de Ermon, episcop de Ierusalim, să propăvăduiască în Scitia, de 
bună seamă în scaunul tomitan, sub Diocletian80• 

Cât despre Tit (Titus?) sau Philos81 ,  al cărui nume este dedus conjenctural dintr-un 
fragment de inscriptie tomitană, se impune multă prudentă. Fragmentul de marmură cu câteva 
frânturi de cuvinte, în baza căruia se face apropierea şi suprapunerea peste paragrafele din 
Faptele Sfinţilor, unde sunt amintiţi Titus sau Philos82 este interpretat cu totul altfel într-o 
încercare de emendare unde se stăruia asupra martirului Teogenes - deşi, după o judecată mai 
atentă, nici a doua ipoteză interpretativă nu rezistă criticii83• 

Discutabil este şi Marcus Tomensis, participant, se pare, la Sinodul de la Niceea în 325 
- angajat în disputa contra arianismului .  Asupra acestui nume, cercetările sunt încă deschise84• 

Aceşti primi episcopi, rămân pe un teren favorabil din moment ce eparhia tomitană 
există. Si dacă ei au existat înainte de edictarea libertăţii cultice a lui Constantin cel Mare, 
cum de exemplu avem dovada în Evanghelicus,de ce să nu admitem că în sec.IV şi următoarele, 
seria întâistătătorilor din reşedinţa Scitiei Mici, a continuat neîntrerupt, până la apariţia sigură 
în izvoare a lui Bretranion (Vetranion), în anul 369, cu prilejul cunoscutului conflict dintre 
acesta şi împăratul Valens85• 

Personalitatea lui Bretanion constituia prilej de elogioase caracterizări pe care le aflăm 
din izvoare: „Dar şi Bretanion, care strălucea prin tot felul de virtuţi şi care conducea ca 
episcop oraşele Întregii Sciţii, şi-a Înnăcărat inima de zel şi a combătut stricarea 
Învăţăturilor şi nelegiuirilor lui Valens Împotriva Sfinţilor şi striga cu prea dumnezeescu 
David: ,,Am vorbit despre mărturiile Tale Înaintea Împăraţilor şi nu mă ruşinam" 
(Psalm.11 8  ,46)86• Si tot Bretanion se pare că este autorul acelor scrisori ale Bisericii din Gothia 
către cea din Cappadocia, care însoţea moaştele Sfântului Sava, în jurul anului 37087; şi însuşi 
el este destinatarul scrisorilor de mulţumire expediate după primirea moaştelor de către Vasile 
cel Mare88, din care, pentru înţelegerea mai profundă a faptelor, cităm: ,,Numai că sunetele 
noastre - spune autorul - s-au dus Îndărăt, spre trecut, gândindu-se la acea veche fericire, 
când ne-au sosit, de pe un meleag Îndepărtat - nişte scrisori care Înnoreau de frumuseţea 
iubirii. Ni se iveşte un mucenic, venit la noi din mijlocul barbarilor de dincolo de Istru şi 
ne face cunoscută, prin Însăşi viaţa lui, străşnicia credinţei pe care o trăiesc oamenii 
acolo". 

Gherontios (Terentios), mare autoritate a epocii. La Sinodul II ecumenic de la 
Constantinopole (381)  participă la discuţiile despre pneumatologie şi la cele implicând simbolul 
crcdintei . De persoana lui şi a episcopului de Marcianopolis, împăratul Theodosius cel Mare, 
hotărâşte mentinerea unitll.tii de credintă a Thraciei şi Scythiei89• 

Este concludentă pozitia exemplară a lui Gherontios întru apărarea ortodoxiei localnicilor, 
la fel ca şi demersul său insistent pentru convertirea la creştinism a hunilor. Acelaşi exemplu 
îl dă Theotimos I, cu repetate actiuni misionare la aceiaşi barbari: „în acest timp, biserica 
din Tomis - scrie Sozomenos - şi de restul Sciţiei era condusă de scitul Theotimos un 
bărbat crescut În dragostea de Înţelepciune. Admirându-l pentru virtuţile lui, barbarii 
huni din jurul Istrului îl numeau Dumnezeul Romanilor. Căci fură puşi la Încercare de 
fapte divine din partea lui''90. 
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Este deci întelept şi blând partener de dialog cu hunii din părtile noastre . are preocupări 
filosofice şi literare - Hieronymos mentiona că: „a scos scurte tratate sub forma unor 
dialoguri, În stilul vechii retorici''91 • Se alătură Sfântului Ioan Gură de Aur la Sinodul din 
403 în care este judecat Episcopul Antonio al Ephesului; îl apără cu aplomb pe acelaşi mare 
prieten al său, Sfântul Ioan Gură de Aur în contextul aprinselor controverse despre origenism92• 

Pe acelaşi teren al dreptei c-rcdinte îl aflăm pe Episcopul Timotei, participant la lucrările 
Sinodului de la Efes din anul 43 1 ,  de data aceasta în disputele nestoriene - luând pozitie contra 
ereziarhului Nestorie93 • Este al 170-lea semnatar al celor „12 anatematesme" ale Sfântului 
Chirii al Alexandriei, acceptând condamnarea lui Nestorie: „Thimotheus episcopus provinciae 
Scythiae Tomitanae civitatis subscripti''94. Acelasi, Timotei, după toate probabilitătile, este 
mentionat într-o inscriptie tomitană în limba greacă95• 

La mijlocul sec. V , găsim în scaun la Tomis, succesori , pe Episcopii Ioan şi Alexandru. 
Primul apără ortodoxia între 448-449, în limba latină, contra nestorianismului şi a 
monofizismului de pe pozitiile unui eminent teolog96• Cel de-al doilea, Alexandru, iscăleşte 
actele celui de-al patrulea Sinod ecumenic de la Calcedon, din anul 45 1 :  „Alexander, 
reverendissimus episcopus Tomitanorum civitatis provinciae Scythiae'"' - şi el , combate 
viguros, monofizismul lui Eutichie. 

Imediat după Calcedon, se impune un alt prelat la Tomis , angajat şi el în lupta împotriva 
monofizismului, Teotim al II-iea, care înfruntă acribia ereticului patriarh al Constantinopolului. 
O făcea în limba latină şi tot în spiritul dreptei credinte caracteristică zonei în care păstorea. 
Un foarte pretios document, datând din sec. V (ne referim la scrisoarea de răspuns a Episcopului 
de Tomis, Teotim II, către împăratul Leon I, document care datează din anul 458 ,  confirmă 
functionarea plenară a acestei organizări eclesiastice. Din scrisoarea menţionată cităm: 
„Theotimus humilis Scythiae regionis episcopus"; Theotim al II-iea, cu vehementă 
combativitate se ridică pentru apărarea orodoxiei stabilite în cadrul Sinodului de la Calcedon98• 

În anul 520, între cei 20 de ierarhi care au participat la alegerea noului Patriarh ecumenic 
de ia Constantinopol , Epifanie, cel de-al şaptelea iscălea „Paternus, misericordia Oei, 
episcopus provinciae Scythiae metropolitanus'm. Numele Mitropolitului de Tomis (dar ca 
episcop) ne va fi confirmat ;>e un monument de exceptie, şi anume, celebrul disc de argint 
aurit, parte a unui mare tezaur descoperit în 1912 ,  în Ucraina, la Malaia Perescepina - aflat azi 
la Ermitaj (Sankt Petersburg). Pe talger (disc) , citim: Ex antiquis renovatum est per Patemum 
reverentiss(imum) episc(opum) nostrom Amen = „(Talerul) a fost făcut din nou prin grija 
lui Patemus, prea cinstitul nostru episcop, Amin"100• 

Vestitul ierarh ni se relevă în actele de alegere a Patriarhului ecumenic de la 
Constantinopole, ca mitropolit. El se impune atentiei prin disputa dintre el şi călugării sciti 
din provincie, care l-au reclamat împăratului - Justin I (5 1 8-527) - că nu le împărtăşeşte doctrina 
lor theopashită, adoptată ca un reflex al adversitătii fată de monofizism. Încă o dată constatăm 
frământări teologice în sânul clerului din Scythia Mică în jurul unor aspecte doctrinare care 
tulburau spiritele şi conştiintele lor. Acuzatia pentru care Patemus merge la împărat să se 
disculpe, face parte deci din cortegiul acestor disensiuni dogmatice în care este antrenată şi 
mitropolia tomitană. 

La un interval apreciabil de ani, istoria ne consemnează ca episcopi la Tomis, pe Petru, 
mentionat în scrisorile lui Dionysius Exiguus către Cassiodorus, şi pe Valentinian (550-580) . 
Când monofiziţii cereau să fie condamnate „cele trei capitole" (Teodor din Mopsuestia, scrierile 
lui Theodoret al Cyralui , ale lui Cyril al Alexandriei şi ale Sinodului ecumenic, ca şi scrisoarea 
episcopului Ibos din Edessa ce-l acuza pe Sfântul Cyril al Alexandriei), se iscă o vie dispută 
teologică în care este implicat Papa Vigilius. Corespondenta dintre Papă şi Valentinian ne 
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păstrează apelativul şi demnitatea prelatului tomitan: „diledissimo fratri Valentiniano 
episcopo de Tomis provinciae Scythiae"io1• 

Dacă Valentinian este u l t imul menţionat în documente le vremii admitem în chip firesc 
că scaunul eparhiei a continuat şi după el să fie ocupat. Sub Justinian şi succesorii săi, condiţiile 
istorice au permis funcţionarea sa în condiţii bune. Abia la sfârşitul sec. VI şi începutul celui 
de-al VII-iea, tulburările produse de avaro-slavi, vor fi zdruncinat însă această tradiţională 
organizare, în condiţii care ne scapă. Cert rămâne faptul că în această vreme, la Tomis a 
functionat organizarea eclesiastică sub imperiul autorităţilor bisericeşti de la Constantinopol, 
în forma unei episcopii sau a unei mitropolii - aşa după cum ni se relevase în jurul anilor 520. 
La rându-i s-a dovedit cu autoritate în ultima vreme, întreaga provincie a Sciţiei Mici, cuprindea 
încă alte patrusprezece episcopii sufragane în cele mai importante oraşe ale sale 102, fiecare cu 
teritoriul său rural. 

Ca să respectăm dimensiunile actualei provincii româneşti din dreapta Dunării, Dobrogea 
- deci provincia Scitia Mică plus nord-estul Moesiei Secunda cu centrele de pe Dunăre de la 
Transmarisca (Turtucaia), Candidiana (Rahova), Tegulicium (Vetrina), Durostorum 
(Silistra) etc., din actuala Bulgarie - amintim rolul indiscutabil pe care l-a jucat Durostorum, 
între oraşele limes-ului .  Aici ne este atestat arianul Auxentiusio3 discipol al lui Ulfilas, spre 
sfârşitul sec.VI; cunoaştem tot aici pe Dulcissimus, activând în împrejurimile dramatice produse 
la Dunăre de invaziile slavilor şi avarilor105• Acestea au produs restructurări profunde în sânul 
populaţiei locale traco-geto-romane, fără a-i schimba însă credinta traditională. Cu toate acestea 
arianismul de la Durostorum, era în totală discordantă cu credinta ortodoxă caracteristică zonei. 

Aşezarea bisericească a Scitiei Mici în sec. IV-VII, cu totală cuprindere a locuitorilor 
din întreaga provincie, include unităţi eparhiale de-a lungul ţărmului marin şi al malului 
dunărean; în primul orizont cu traditionalele oraşe elenice, în cel de-al doilea, cu centre de 
autentică şi străveche sorginte traco-geto-dacă si romană. Astfel, Notitia Episcopatu106 
menţionează în Scitia Mică: Axiopolis (Cernavodă), Capidava (Capidava), Carsium 
(Hârşova), Callatis (Mangalia), Constantiana (Dolojman?), Histria (Istria), Tropaeum 
Traiani (Adamclisi), Troesmis (lglita-Turcoaia), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea), 
Salsovia (Beştepe-Mahmudia), Halmyris (Zaporojeni), Zaldapa (Abtaat Kalessi-Bulgaria), 
Dionysopolis (Balcic-Bulgaria). Desigur Tomis (Constanta) era reşedinta mitropolitană. 

Despre Tomis traditia eclesiastică oglindeşte în literatura vremii, pagini dintre cele mai 
sugestive: „Căci precum se pare, dacă se Întâmpla că bisericile erau conduse bine de 
oameni Îndrăzneţi, mulţimile nu-şi schimbau credinţa de mai Înainte. Fără Îndoială, se 
spune că din această pricină şi Sciţii au rămas la vechea lor credinţă. Neamul acesta are 
multe oraşe, sate şi cetăţi. Capitala este Tomis, oraş mare şi frumos, pe ţărmul Mării, pe 
malul stâng pentru cine pluteşte cu corabia În Pontul numit Euxin .•• mo7 •  

Notiţia lui Epiphanius, care ar data din timpul împăratului Heraclius (610-64 1) ,  
aminteşte de  o arhiepiscopie autocefală la  Tomis 108 - poate în jurul anului 640, cam la 1 40 de 
ani de când împăratul Zenon (474-491 )  a promulgat legea (480) în virtutea căreia, fiecare 
„cetate" din imperiu să benificieze de câte o episcopie1(1'J. Dacă imdeiat după apariţia legii, în 
Scitia Mică nu s-au putut constitui episcopii, faptul se explică prin starea precară atunci când 
se succedau atâtea invazii pustiitoare cu repercursiuni nefaste în mijlocul populatiilor locale. 
Se constată din izvoarele arheologie, o stare de sărăcie endemică. Dar aceasta numai pentru o 
vreme, fiindcă provincia avea să se refacă prin eforturile locuitorilor, încurajaţi de politica 
economică a împăratilor Anastasius (491-5 1 8) şi a succesorilor săi imediaţi, foarte capabili, 
Justin I (5 1 8-527) şi în special Justinian (527-565).  Se asigură astfel climatul prielnic în 
această parte de lume, unde vor lua naştere, în spiritul legii amintite din 480, episcopatele 
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sufragane Tomisului; mai ales cele de pe luua Dunării devin tot atâtea focare de credintă 
pentru lumea ambelor maluri ale fluviului, de unde iradiază în nord-vest şi nord-est, în teritoriile 
Daciei extracarpatice, puternica învătătură evanghelică. În aceste părti ale actualei noastre 
patrii , credinta ortodoxă se impune străromânilor în mediul de civilizatie daco-roman al 
Daciei 1 10• ,,Romanitatea Înseamnă În perioada sec. IV-VII, o accentuată cristalizare a 
etniei strămoşeşti, În formele de manifestare date de noile condiţii istorice şi care ar 
reprezenta entitatea nord dunăreană a marii mase umane care se Întindea şi În sud, dar 
care continuă să vieţuiască sub scutul protector al imperiului de răsărit. Astfel, premizele 
fundamentului etnic românesc, ivite În epoca principatului, capătă valenţele unor realităţi 
reieşite din Îndelungatul amestec geto-daco-roman, cuprinse între sec. I-VII e.n., În cadrul 
căruia, fundalul geografic dat de cele două provincii, Dacia şi Moesia Inferior (Sciţia 
Mică), avea să ocupe loc în istorie potrivit cu contribuţia fiecăruia la prefigurarea naţiei 
româneşti , Într-o unitate absolut organică"1 1 1  - şi adăugăm acum, neapărat creştină. 

Deci în veacurile III-VII, Biserica de la Tomis, Scythia Minor, ni se înfătişează în lumina 
documentelor, foarte bine organizată - simt major al celor implicati în manifestările creştine -
ajungându-se la rangul mitropolitan1 12• Totul se grefează pe o evidentă ascensiune economică 
şi spirituală a locuitorilor, reflectată de altfel în numeroasele constructii şi refaceri din cetătile 
şi satele Scythiei Mici. Se constată, închegarea unui fundal teologic polivalent - urmare firească 
a practicilor monahale şi eclesiastice mult proliferate. Este perioada când se impun atentiei 
celebrii „călugări sciti" , în realitatea daco-geto-romani: Ion Cassian, care combate 
nestorianismul şi este reprezentat de marcă al literaturii religioase din sec. V; Dionisie cel 
Mic, cu aleasă educatie latină, traducător şi autor a nenumărate lucrări teologice1 13 ;  apoi 
Leontin, Ioan Maxentiu, Petru Diaconu, sunt implicati în contraversa Theopashită1 14• 

Nota comună a acestor cărturari-teologi, o asigură contributia lor majoră la limpezirea 
universalismului greco-latin. Călugării sciti şi câtiva episcopi tomitani se remarcă prin lucrări 
valoroase de hristologie şi urmăresc desăvârşirea prin asceză. Ajung la mare faimă în aria 
ponto-mediteraneană, activând în sprijinul euharstic al Evangheliei lui Hristos. 

Evenimentele politico-militare care s-au precipitat la Dunărea de Jos şi Marea Neagră 
la cumpăna veacurilor VI-VII, provoacă în cuprinsul Scitiei Mici, o adevărată paralizie, cu 
grave repercusiuni în sistemul administrativ religios. După cât se pare vechile eparhii episcopale 
au dispărut - deşi nimic nu ne dovedeşte această desfiintare - ori au fost învăluite în obscuritatea 
produsă de suprapunerea unor noi elemente etnice-alogene, care migrând aici au copleşit pentru 
o vreme elementul băştinaş traditional l 1 5 .  

Tomisul şi-a mentinut fi.iota - chiar şi la dimensiuni rurale - nu numai până l a  venirea 
bulgarilor în 679/680 , ci şi după aceea, aproape neîntrerupt. Lipsa unor dovezi mai 
circumstantiate pentru sec.VIII şi IX, ar fi urmarea pătrunderii şi aşezării unor neamuri străine, 
ca avarii, kutrigurii şi slavii. De asemenea, să nu pierdem din vedere că marele oraş Constanta 
din zilele noastre, calchează total oraşul antic, ceea ce face imposibilă o cercetare în extensiune 
cu determinări stratigrafice mai convenabile1 16• 

Cu toate că provincia 1 17 este practic pierdută pentru Imperiul Bizantin, avem temeiuri să 
credem că oraşul Tomis, ca punct de importantă economico-portuară, - dar şi strategică - îşi 
continuă existenta activă118 •  

În sec . VIII, ne este menţionat într-un important izvor1 19, iar ceva mai târziu se identifică 
unei arhiepiscopii12D. În succesiune cronologică, pentru sec . X apare cu numele de Constanta, 
într-o importantă sursă literară121 • Recent, studii bazate pe documente literare, arheologice, 
numismatice şi sigilografice, ne demonstrează o continuitate aproape permanentă a oraşului 122, 
deşi încă descoperirile arheologice nu şi-au spus ultimul cuvânt. Apoi, în cadrul themei de 
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Paristrion sau Paradunavon, Tomisul şi zona înconjurătoare vor beneficia de ştiri arheologice 
şi literare, mult mai bogate. Între acestea, dispunem de un număr impresionant de descoperiri 
de natură să ne lămurească asupra unei vericabile civilizaţii creştine, ca rod al permanentei 
străromâneşti în această themă. Avem mărturii la Capidava123 ,  Dinogeţia-Garvăn124, 
Niculiţel125 •  Se impune marele ansamblu rupestru de la Murfatlar-Basarabi126, din dealul de 
cretă, care a format obiectul atâtor cercetări (şi apoi cu demersuri insistente, dar cu rezultate 
partiale, privind asigurarea protecţiei sale). Si acest monument, reflectă, în varii componente, 
credinţa locuitorilor dintre Dunărea de Jos şi Marea Neagră, pe importanta arteră a Văii Carasu 
ce leagă Dunărea şi regiunile răsăritene ale Munteniei, cu Marea Neagră. Totul reflectă eforturile 
locuitorilor, acei enchorioi 127 - populaţie „care locuia la Istru, căci sunt aşezate pe malul acestui 
fluviu multe şi mari oraşe, care au adunate într-însele o populatie de toate limbile şi care 
întreţin nu putină oaste" . Această eterogenitate este specifică oraşelor. nu şi mediului rural. 
Si, oricum, pe Dunăre, pretiosul ulcior de la Capidava cu numele lui Petre, cu simboluri şi 
expresii creştine -M(TJ'tTIP) 0( EOU) sau Niko129 - subliniază românismul creştin de totdeauna, 
pe întreaga linie a fluviului pe malurile căruia s-a născut, ca parte integrantă şi a ariei carpato
balcano-pontică. 

Veacurile X-XI au circumscrise cele două sigilii de plumb de la Tomis, de importantă 
cardinală pentru moştenirea organizatorică în thema de Paristrion sau Paradunavon130• 
Interpretul celor două piese131, citeşte pe prima dintre ele: Lui Anicet, Mitropolitul Tomisului; 
iar pe cel de-al doilea sigiliu: (Doamne) ajută lui Vasile, Mitropolitul Tomisului. Dacă cel 
dintâi se încadrează mai larg, sec. X-XI, celălalt, cadrului mai restrâns al sec. XI132• 

Deci pentru functia de Mitropolit se păstrează titulatura de Tornis, şi nu de Constanta, 
asa după cum ne atestă izvoarele133, şi cum ar fi fost normal. Aceasta dovedeşte conştiinta 
continuitătii vechii cetăti milesiene din sec. VI a.Chr., pe vatra căreia fiinta, începând din zorii 
feudalismului timpuriu, Constanta. 

Mentinerea eparhiei tornitane la rang de Mitropolie, clar exprimată de funcţiile lui Anicet 
şi Vasile (mitropoliti), în cele două inscripţii ale sigiliilor de plumb, se datorează vecinitătii 
acestui post de capitala Imperiului de răsărit, căreia împăraţii au avut grijă să-i asigure zone 
întinse de securitate - hinterlandul vest-pontic cu Gurile Dunării, constituind sursele unei 
aprovizionări normale şi a unor resurse economice legate de comert, de ţăranii localnici 
majoritari, protoromânii care creau civilizatia oraşelor şi satelor Themei de Paristrion. Această 
populaţie de sorginte latină şi de credinţă ortodoxă, formează baza credincioşilor din eparhia 
mitropolitană a Tomis-ului pentru totdeauna, contributia bizantină la configuraţia acesteia 
fiind determinantă. 

Paralel cu Mitropolia din Tomis, se va impune în contextul sec. X-XI şi următoarele şi 
cealaltă Mitropolie paralelă din Dobrogea bizantină, care întregeşte Thema de Paristrion sau 
Paradunavon, cea de la Durostorum, reşedinta administrativ-teritorială, militar-politică şi 
cultural-spirituală de pe malul Dunării 134• De aceasta depinde - după câte se pare - episcopia 
de Axiopolis135• 

Marile mutaţii din cuprinsul Imperiului Bizantin de Ia sfârşitul sec.XII şi începutul celui 
de al XIII-iea, înregistrează în anul 1 204, crearea Imperiului latin de răsărit şi transferarea 
celui de la Constantinopol la Niceea - fosta resedintă a împăratilor bizantini rămânând în 
mâinile cruciaţilor. Acum grecii plecati din zona fostei capitale, caută adăpost Ia coreligionarii 
lor români din zona Dunării de Jos, stabilindu-se în ţinutul Mitropoliei de la Vicina l36• 

Organismle administrativ-eclesiastice, Ia care ne-am referit - la fel ca şi unele fapte 
istorice, arheologice, numismatice etc., de aceeaşi factură - vin să dovedească odată în plus că 
reprezintă o contributie uriaşă a populatiei dobrogene în evolutia sa dintre sec. 111-XIII, la 
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dezvoltarea şi organizarea creştinismului ortodox local; că acest etnos străro�ânesc şi 
protoromân, s-a născut şi a evoluat organic legat de Evanghelie; că el este acela care a determinat 
puternice influente în nordul Dunării; că în această arie s-a creat o vatră unitară, sudată de 
marele fluviu care a unit etnia română din arcul şi de pe versanţii Carpaţilor, de pe valea 
rodnică care a întreţinut-o în ciuda atâtor vicisitudinilor istorice, dându-i dimensiunile limitate 
în sud de Balcani iar la răsărit de apele Mării Negre. Sinteza spirituală astfel născută, asigură 
fiinţa noastră în veacurile medievale, în forme şi fond bine închegate, ceea ce a ajutat-o să 
depăşească primejdiile prozelitismului de tot felul, care o ameninta. Etnia română de ieri şi de 
azi , se dovedeşte creştin-ortodoxă în toate fibrele flintei sale spirituale. 

NOTE 
*Simpozionul „Modelul interetnic dobrogean", dest!şurat la Constanta între 20-24 septembrie 1994, a 

constituit cadrul unei dezbateri privind colaborarea interconfesională, într-o scurt! reuniune la Mangalia. Sub 
îndrumarea I.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Constantei, au participat la discutii reprezentanti ai cultelor practicate în 
Dobrogea - mediul convietuirii atâtor etnii - fiecare dintre ele prezent.8ndu-şi caracteristicile şi scopurile, în referate 
anume redactate. Cu acest prilej , semnatarii acestor rânduri au tratat pe larg evolutia creştinismului între Dunăre şi 
Marea Neagră, de-a lungul veacurilor, demonstrând, pe bază de mărturii arheologice şi de documente literare, cil 
populatia din acest spatiu, rezultat al simbiozei geto-daco-romane, s-a născut şi a rămas creştină pentru totdealll!a, în. · 
ciuda tuturor vicisitudinilor pe care le-a întâmpinat la tot pasul, ea constituind baza etnică în cupri11$ul' căreia 
spiritualitatea ortodoxă a fost parte integrantă a psihologiei locale. 

· 

Articolul, reiterează unele aspecte mai importante ale unor monumente de larg interes ca şi etape ale evolutiei 
creştine, subliniindu-se continuitatea, precum şi legătura organică cu procesul etnogenetic românesc. Se demonstreazl 
pe cât posibil, pe baza numai a unor monumente exemplificate global, că tocmai creştinismul este cea mai importantă 
şi mai timpurie credintă, specifică populatiei majoritare strimoşeşti, celelalte - în special islamismul - fiind de datli 
mult mai târzie. în evul mediu însă, ele au coexistat, la fel ca şi în zilele noastre, Bd să se excludă, bizuindu-se pe 
întelegerea şi toleranta reciprocă. Se acceptă astfel, posibilitatea paralelismului confesional, bazat pe interese interetnice 
fireşti 

I R.Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. l l5 şi urm.; D.M.Pippidi, Din istoria 
Dobrogei, I, Bucureşti, 1 965, p. 288 şi urm., în care autorul dezbate pe larg evenimentele aşezllrii romanilor în acest 
spatiu; cf. R.Vulpe, DID, II. Bucureşti, 1968, p.13 şi urm., unde se reinterează aceeaşi problematică, diferenta constând 
mai ales în formă; A .Rădulescu, l.Bitoleanu, Istoria rominilor dintre Dunire şi mare. Dobrogea, Bucureşti, 1979, 
p. 79 şi urm.; Al.Suceveanu, Al.Bamea, La Dobroudja Romaine, Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 22 şi urm. 

2 Ibidem; cf. şi N Lascu, OYidiu. Omul şi opera, Cluj, 197 1 ,  p. 341 şi urm.; A.Rădulescu, OYidiu Ia Pontul 
Ewi.in, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 66 şi.urm. 

3 Avem în vedere procesul etnogenetic românesc, valabil ambelor maluri ale Dunării - Bd să-l mai amintim 
pe cel carapatic, 

4 D.M.Pippidi, DID, I, Bucureşti, 1965, p. 1 39-325; evolutia coloniilor greceşti în veacurile dominatiei romane, 
se oglindeşte în DID, II şi DID, III, pa&'lim. 

5 Pe lângă volumele de istorie anticii dobrogeanil, DID, I şi DID, II, cu inerentele capitole despre religie, 
avem în vedere aici şi alte sinteze şi studii; cf. D.M.Pippidi , Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969 şi 
recenta lucrare a lui Al .Suceveanu şi Al.Barnea, La Dobroudja Romaine, p. 1 16 şi urm. 

6 Earle E.Cairus, Cr�tinismul de-a lungul secolelor, o istorie a Bisericii Creştine, traducere româneascil, 
Chişinău, 1 992, la primul capitol de referintă pentru fenomenul creştin, incipient. 

7 Tertulian, Cap. 7 (PL II, col. 6 1 1 )  (FHR, I, 1964, p. 641).  
8 D.M.Pippidi, loc.cit. 
9 V .Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria cre!jltinismului daco-roman, Bucureşti , 1 9 1  l .  
I O  Istoria Bisericeasd, III, l (FHR, 11, p .  243): „„. Toati aceasti ţari, aş zice chiar şi ţinutul de dincolo 

de lstru - pini Ia Boristene, se numea Scit.ia Mici. Datoriti mulţimii locuitorilor de acolo - care au trecut peste 
Tyras şi Istru şi s-au aşezat în ţinutul de dincoace - o buni parte din Thracia - adici Dobrogea - 1-a numit şi ea 
Scit.ia Mici", cf. R.Vulpe, op.cit., p. 57, cu atât de binevenitele comentarii explicative. 

1 2  Reformele lui Diocletian sunt tratate pe larg în toate lucrările consacrate Imperiului Roman târziu, la 
pragul dintre sec . m şi IV cf. I.Bamea, DID, II, 1 968, p. 369-370: „Diocletian procedează la o nouil împilrtire a 
Imperiului în 12  dioceze ( dioecaes )care la rândul lor sunt subîmpArţire în aproape l 00 de provincii. Teritoriul Dobrogei 
a fost depilşit de provincia Moesia Inferior şi transformat în provincie indepeodentil, sub numele de SciUa. Ea apartinea 
diocezei Thracia, împreunil cu alte cinci provincii: Europa, Thracia, Haemimootus, Rhodope şi Moesia Secunda. 
Denumirea oficialii de Scythia, amintind de scitii de altădată, care locuiseril pe aceste meleaguri, n-avea decât un sens 
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pur geografic tradiţional. după cum cea de „sciţi", întâlnitA în izvoarele vremii şi ale secolelor unnătoare, nu reprezenta 
decât un arhaism livresc, dat noilor populatii ajunse pe urmele scitilor, ca gotii, hunii ş a -" - cf - K .Kretschmer, 
Scythia Minor, RE, II, 1923, col. 964; A.Rădulescu, I.Bitoleanu, op.cit„ p. 123 �i um1 .; Al.Suceveanu, Al.Barnea, 
op.cit., p.158- 159. 

13 Despre cei doisprezece apostoli, PG, X, col. 95 1 (FHR, I,p. 7 1 3): Andrei a rostit (cuvântul Evangheliei) 
scitilor şi tracilor. El afost răstignit la Patras în Ahaia (fiind legat) în picioare de un măslin şi este înmormântat acolo". 

14 Ibidem; 
15 Eusebios, loc.cit. 
16 D .M .Pippidi , loc.cit. - istoricul român infirmă misionarismul Sfântului Andrei la sciti, cf ,notele 19 şi urm.; 

în plus, p.488-489. 
17 Loc.Cit. 
1 8  D.M.Pippidi, loc.cit. De-altfel nu ne-am propus să facem aici un examen complet şi să dăm solutii sigure 

pentru astfel de probleme, ci, facem numai o scurtă observare a pozitiilor adoptate de învătatul în discuţie, Cf.V .Lungu, 
Misionarismul şi începuturile creştinismului în Scythie Minor, în Pontica, 25, 1992, p. 298-299. 

19 V .Lungu, op.cit., p. 302 şi urm. 
20 l.Bamea, Arta creştinii în Rominia, p. 1 10, fig. 1; V .Lungu, loc.cit. 
21 Em.Popescu, în Mitropolia Banatului, 4, 37, 1987, p.  40; V .Lungu, loc.cit. 
22 Em.Popescu, Inscipţiile din sec. IV-XID descoperite în Rominia, Bucureşti, 1976, p. 89-90, nr. 59, cu 

toatA bibliografia; reluatA de V.Lungu şi C.Chera, Din nou despre gema creştinii de la ConslanlJl, în Pontica, 23, 
1990, p. 178- 1 82. 

23 V .Lungu, în Pontica, 25, p.  303 . 
24 Ibidem; 
25 Ibidem; 
26 Am putea integra, dacă ar fi să-l consideram creştin, sau chiar numai cu unele semne tangente la simbolistica 

creştină, mormântul hypogeu din Tomis, descoperit în 1988 la capătul dinspre mare al str. Stefan cel Mare, lângă 
restaurantul ,,zorile". Nimic din ce se vede în continutul iconografic al minunatei fresce, nu ne îndreptăteşte s-o 
apreciem drept dovadă în sprijinul practicilor funerare creştine . Este o picturi murală cu un continui ornamentic ale 
cărui elemente vin din păglinism; vezi şi recentA prezentare - legali de restaurarea frescei - , la Alix Barbet, Le 
tombeau au banquet de Constanu.a en Roumanie, în Edi.lices et peintures au IV -XI siectes (Actes du 2""' Colloque 
CNRS Arch6ologie el enduits peints, 7-8 nov. 1992, Auxerre - Abbaye Saint Germain Musee d' Auxerre, 1994, p. 25 
şi urm. Autorii descoperirii ocazionale - V.Lungu şi C.Chera -, au publicat unele păreri şi descrieri ale mormântului 
în diferite reviste de circulatie curentA. N-au elaborat încă un studiu ştiintific; d-na Alix Barbet a abuzat deci când şi
a extins investigatiile din sfera restaurlirillorde frescă, în aceea a analizei arheologice. Vezi , V .Lungu, Misionarismul-., 
în Pontica, 25, 1992, p. 30 1 ;  l.Bamea, mai înainte, în Pontica, 24, 1991 , p. 272, acceptă de pe o poziţie necritică însă 

. punctul de vedere avansat de cei doi cercetători, după care mormântul ar avea c_aracter creştin. Datarea mormântului 
propusă de Alix Barbet la mijlocul sec. IV p.Chr., ni se pare improbabilii. Aspectul său păgân , dat de o ambiantă şi 
continutul ornamental tipic unei perioade mai vechi, fac să fie mai degrabă încadrat la sfârşitul sec. DI şi începutul 
sec . IV. 

2 7  C.Preda, Callatis. Necropola romano-bizantini, Bucureşti, 1 980, p.  9-10, fig. 1 .  
2 8  Nicolae Georgescu-Chelută, Noi descoperiri �tine la Tomis şi Callatis, în Îndrumătorul bisericesc 

misionar şi patristic, Gaiali, 1987, p. 96-100; A.Rădulescu, V .Lungu, Le cbristianisme en Scythie Mineure a la 
Iumi�re des derni�res dkouvertes arcbiologiques, în Actes du XI Congr. lntern .d'arch. chretienne, Lyon-Roma, 
1989, p. 2591-2593 . 

29 N.Geoergescu-Chelută, loc.cit.; A .Rădulescu, V .Lungu, op.cit., p. 2578 şi urm. 
30 Inscriptia de la Cernavodă, în limba greacă - sec. IV - consemnează numele a trei martiri: Chirii, Chjndeas 

şi Tasios (Dasius), cf. l.Bamea, DID, II, 1968, p. 380, n. 65 şi 66, cu toată problematica lor. Totul se bizuie pe o 
bogatA istoriografie anterioară. Despre organizarea eclesiastică avem în vedere determinările flicute de Em.Popescu, 
Organizarea eclesiasticii ••• , p. 600-601 .  

3 1  V H. Baumann, Consideraţii preliminare asupra basilicil din satul Niculiţel (jud. Tulcea), în Pontice, 
5 ,  1972, p. 547-564; idem, Basilica cu martirion din epoca romani linie descoperitii la Niculiţel (jud. Tulcea), în 
BMI,41 ,l l ,  1972, p.  17-26; idem, Noveaux temoignages chretiens sur le limesscythique: la basilique a martirium 
de basse fpoque romaine dkouverte a Niculiţel (dfp. Tulcea), în Dacia, NS, 16,1972, p. 1 89-202; Em.Popescu, 
Inscripţiile din sec. IV-XIIl ••• , nr. 267 , p. 276-277; I .Bamea, Arta c�l în Rominia, I, 1978 , p. 8-9,şi p.  40-42; 
p. 1-2 şi 3 

32 A .Rldulescu, Basilicile creştine de la Axiopolis, Callatis şi Tropaeum Traiani, în De la Duniire la 
Mare · mlrturil istorice şi monumente de art.I �tinii, Galaţi , 1 977, p. 95; idem, Monumente istorice şi izvoare 
creştine, Galati, 1987, p. 26-27, fig. 27. 

33 I.Bamea, Nouvelles considerations sur Ies basiliques cbretiennes de Dobroudja, în Dacia, XI-XII, 
1945-1947, p. 221-241; idem, Roman-Byzantine Basilicae discovered în Dobrogea between 1948-1958, în Dacia, 

34 



NS, 2, 1958,p. 331-349; idemîn DID, ll, 1968,p. 456-476; A.Rădulescu,l .Bitoleanu, op.cit.,p. 139 şi urm.; l.Bamea, 
Arta creiitinl, I, p. 21 -27; A.Rădulescu, în Momente istorice şi izvoare creiitine, Galati. 1977, p. 9-29. 

34 V.Pârvan, Zidul cetiţii Tomis, Bucureşti, 1915 (ARMSI, II, t. 37),p. 415-450; A.Rădulescu. Monumente 
romano-bizantine din sectorul de vest al cetiţii Tomis, Constanţa, 1965. 

35 Un colectiv larg, condus de V .Canarache, a executat săpături de-a lungul zidului de apărare, între „turnul 
măcelarilor" din faţa hotelului „Continental" şi până spre Portul Modem, la „serpentină", cu noi porţiuni puse în 
lumină. Datele tehnice, ştiintifice n-au fost publicate niciodată, au rămas în manuscrisele cercetătorilor componenti 
ai echipei: Th.Sauciuc-Săveanu, Iorgu Stoian, Szekely Szoltan, Adrian Rildulescu, Gh.Vecerdea şi Al.Popeea. În 
publicatii de mai largă circulatie - în special turisticii - se pot găsi plenurile cetătii Tomis cu traseul zidului de incintă 
mult mai bine completat decât cel vechi, al lui V .Pârvan, cf.V.Canarache, Tomis &I.Meridiane, Bucureşti, 1961; 
A.Rădulescu, Monumente romano-bizantine, fig. 1 .  

36 N.Chelută-Georgescu, Contribuţii la topografia Tomisului, în sec. VI e.n„ Pontica X 1977, p .  259 şi 
urm. 

37 Cândva, a executat aici un sondaj A.Aricescu pentru a verifica zidul. N-a gllsit altceva, decât flgasul 
constructiei masive, clară, cu elemente stratigrafi<:e care nu ridică nici un dubiu asupra prezentei sale acolo. 

38 A.Rădulescu, loc.cil. 
39 Un plan al zonei cu includerea cetătii lbida, plasată în raport cu planurile unor basilici paleocreştine, cf. 

A.Opait, C.Opait şi Th.Bănică, Complexul monastic paleocreştin de la Slava Rusi, în Revista monumentelor 
istorice, anul ILIX, nr. I ,  1990. p. 18 ,  p i .I 

40 A.Rădulescu, loc.cit. 
41 Ibidem; N.Chelută-Georgescu, loc.cil. 
42 N .Chelută-Georgescu, loc.cit. 
43 Ibidem 
44 1.Bamea, DID, II, 9168, p. 458, cu toată bibliografia completă. 
45 Am făcut această foarte sumară prezentare a basilicii în curs de cercetare de la Histria, gratie îngăduintei 

cercetătorilor ei, respectiv a d-lui Al .Suceveanu, căruia îi exprim aici gratitudine. 
46 N .Chelută-Georgescu, Noi descoperiri crqtine.-, p. 94. 
47 lbidem 
48 I.Bamea, Arta creştini, p. 238, pl . 101;  au mai fost încă două exemplare asemănătoare, acum intrate în 

colectii diferite, de stat sau particulare. 
49 lbidem 
50 A.Rădulescu, Recherches archiologiques rkentes dans le perimetre de la cite de Tomis, în �tudes 

Byzantines et Post-Byzantine, ll, 199 1 ,  Bucureşti , p. 23-45. 
51 Supra, n. 33 şi 34. 
52 Epifanie Norocel, Pagini din istoria veche a creştinismului la Romini, Buzău, 1986, p. 106-109,deplânge, 

pe bună dreptate, lipsa unui raport complet a acestei descoperiri, în literatura de specialitate şi, cum era şi firesc, 
aduce în atentie ştiri incomplete, cf. V .Barbu, Tomis, oraşul poetului exilat, Bucureşti, 1972, p. 100; A.Rildulescu, 
l.Bitoleanu, op.cil„ p. 144; l.Barnea, Arta creiilinl, p. 1 32-1 33, p l .48. 

53 Gh .Poenaru-Bordea, O noul basilid creştinl la Tomis, în Revista Muzeelor, II, 1965, p. 438-439; Epifanie 
Norocel, loc.cit. 

54 De la intrarea pe poarta principalii de rllsărit, parcurgând spre apus via principalis, la dreapta se află 
basilica simpli sau „Bizantină", în a cărei criptă s-a distins un text evanghelic în limba greacă; vis-a-vis.este basilica 
cu transept; mai spre apus, la încrucişarea stdzii principale cu „cardo", se află basilica rorensis, care are pe latura de 
miazănoapte, adosată ulterior, o basilicil (capelă), simplă, cu o singurii navil şi absidă la răsărit; în continuare, pe 
partea stângă, ne apare basilica „cisternA" despre care s-a acreditat părerea în literatura de specialitate că este într-o 
singură navil. Relatăm însă, cf. A.Rădulescu. în De la Dunlre la Mare, p. 93 şi 94, cll a avut în realitate tot trei nave. 
Zidurile din substructie care se văd acum, precum şi „contrafortii" dintre nartex şi navele laterale, sunt în realitate 
stilobatele care sustineau colonarnentele despărtitoare ale tuturor componentelor. Asa se explicll de ce deschiderea 
absidei întrece înăltimea navei centrale. Elucidarea acestor observatii, trebuie sll se facă prin noi silpilturi, adăugate 
desigur, celor vechi ale lui G .Mumu, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Vl, 1912, p. 100-104; V .Pârvan, 
Cetatea Tropaeum, în BCMl, IV, 1 9 1 1 ,  p. 1-12 şi 163- 191;  şi mai spre apus, pe via principalis, dar mai spre 
miazănoapte cu câtiva zeci de metri , se află basilica ,,marmoreanl''. numită astfel din pricina elementelor 
arhitectonice-decorative, din marmură. În sfărlit, în afara cetătii, pe panta din spre nord a platoului cultivat acum cu 
vită de vie, se aflll basilica cimileriall. 

55 Toate aceste date şi lămuriri le datorez arnabilitătii lui Gh.Papuc, cel care execută acum silpilturile la 
această a şaptea basilicll tropaeeană. 

56 A.Opait, C.Opait, Th.Bllnicil, op.cit„ p. 18 şi urm. 
57 Ibidem; 
58 lbidem; 
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59 Ioan Gh.Coman, Scriitori bisericeşli din epoca striromini, llucureşti 1979, passim, cu precădere p. 80. 
(JO Ibidem; 
61 N .Georgescu-Chelut.A, Complexe funerare din sec.VI e.n. la Tomis, în Pontica, 7, 197 1 ,  p. 363 şi urm.; 

idem, Contribuţii la topografia Tomisului în sec.VI e.n„ în Pontica, 10, 1977, p. 253-259, p I .II, III. 
62 A.Rădulescu, Tr.Cliante, Tezaurul de la Sucidava - Izvoarele (jud. Constanta, în Pontica, 19, 1986, p. 

1 27 şi urm.; A.Rădulescu, V .Lungu Le christianisme en Scythie Mineure a la lumiere des demieres dkouvertes 
archmlogiques, în Actes du XI• Congr. Intern. il'arch., Lyon-Rma, 1989, p. 2591 -2593. 

63 Ibidem; 
64 Ibidem; 
65 I .Bamea, Arta creştini, p. 224, pi .94 
66 Ibidem; 
67 Em.Popescu, Organizarea eclesiastici a provinciei .•• , cu ample referiri la organizarea bisericească; Cf. 

Notitia Episcopatum (Carl de Boor, Nacbtriige zu den Nolilia Episcopatum, li, III, în Zeitschrift fiir 
Kirchengeschichte, 12,  1 891 , p. 531 şi urm.) unde apare forma coruptă l:EICE&itrov pentru Sucidava, enumerat ca 
centru episcopal. 

68 Inscriptiile creştine descoperite până în anul I 975, formează obiectul amplului Corpus apărut în 1976, cf. 
Em.Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. IV-XIII descoperite în Rominia, Bucureşti, 1976. 

69 1.Bamea, DID,Il,P.458 şi urm.; Em.Popescu,op.cit., p. 597-598, n.45,  mentiuni din Notitia Episcopatum, 
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ANGELA POP 

PROFESORUL CONSTANTIN MOISIL 
(1876-1958) 

Remarcabil reprezentant al ştiinţei şi culturii româneşti prin contribuţiile aduse în 
domeniul cercetării istorice ca numismat şi arhivist, profesorul Constantin Moisil îşi leagă 
începuturile activităţii de Dobrogea. După absolvirea Facultăţii de litere din Bucureşti ( 1 898), 
a făcut parte din valorosul corp profesoral al gimnaziului (apoi liceul) din Tulcea. Stabilit 
pentru un timp ( 1899- 1 9 1 1)  în acest port dunărean, profesorul Constantin Moisil a demonstrat 
necesitatea transformării şcolii într-un principal factor cultural prin organizarea activităţilor 
extraşcolare. Ca fost membru al „Societătii literare" din cadrul „Gimnaziului fundational" din 
Bistriţa, el şi-a dovedit experienţa în cadrul „Reuniunii muzical-literare", societate ce urmărea 
animarea vietii culturale tulcene prin organizarea de audiţii muzicale, şezători literare, cicluri 
de conferinţe 1>. La 16 septembrie 1900 şi-a început activitatea „Societatea de lectură a elevilor" 
care, pe lângă familiarizarea copiilor cu literatura română, urmărea organizarea fructuoasă a 
timpului liber. În cadrul ei au fost organizate conferinte, se recitau versuri, au fost interpretate 
lucrări muzicale accesibile elevilor>. Fondurile obţinute prin şezătorile literar-muzicale s-au 
folosit la înfiintarea orchestrei şcolare şi a bibliotecii liceului, devenită, ulterior (urmare a 
unor importante donatii) bibliotecă publică. 

În perioada activitătii sale la Tulcea, profesorul Constantin Moisil a fost un colaborator 
apropiat al „Revistei generale a învăţământului" fondată, în 1905, de Spiru Haret. Articolele 
semnate de eminentul dascăl se constituie în valoroase contribuţii la istoricul şcolii dobrogene 
(„Scolile din Tulcea")3> şi constituie o largă pledoarie asupra rolului cultural pe care acestea 
trebuie să-l joace („Istoricul culturii româneşti în şcoala noastră secundară")4l. Principiile 
materializate în activitatea practică desfăşurată de Constantin Moisil şi-au găsit expresia în 
şirul de articole dedicate activităţii extraşcolare, toate subliniind necesitatea afirmării şcolii ca 
principal mijloc de educaţie patriotică („Cum să ocupăm timpul liber al elevilor", „Un nou 
mijloc de educaţie patriotică")5>. 

Eforturile întreprinse în viata- spirituală a Dobrogei după 1 878 au avut ca obiective 
valorificarea patrimoniului national din această parte a tării, înfiinţarea sau dezvoltarea 
instituţiilor culturale, ridicarea conştiinţei civice. 

Profesorul Constantin Moisil a făcut numeroase studii pe teren sesizând prezenta şi 
valoarea numeroaselor mărturii arheologice. Importanta acestor cercetări justifică prezenta sa 
cu articole în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice" şi în revista „Convorbiri literare". 
De la simple cercetări făcute pe teren („Un mithreum în Dobrogea", „Stâlpii miliari găsiţi în 
satul Garvăn" ş.a.)6> sunt demne de retinut încercările de rezolvare a unor probleme legate de 
amplasamentul unor cetăţi antice. Prin coroborarea cercetărilor cu izvoarele antice (Strabon, 
Tabula Peutingeriana) autorul îşi exprimă convingerea că ruinele din apropierea satului 
Caranasuf (Istria) reprezintă locul cetăţii Histria, fapt confirmat de cercetările ulterioare 
întrepinse de Vasile Pârvan1l. Bazat pe cunoaşterea operelor istorice din secolul al Iii-lea 
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d.Ch. şi a rezultatelor cercetărilor arheologice obtinute în această perioadă, Constantin Moisil 
considera cetatea Halmiris identică cu Salmorus (Salmorude), lângă satul Murighiol din zilele 
noastre8>. De asemenea, nu putem uita că publicarea, în 1906, a marelui tezaur de monede 
medievale româneşti descoperite pe dealul Bădila, de lângă Niculitel, a constituit un adevărat 
eveniment, prin importanta lor şi a datelor obtinute9> . 

Dincolo de opiniile suscitate de unele din rezultatele acestor cercetări, eforturile ştiintifice 
ale lui Constantin Moisil se înscriu ca o contribuţie valoroasă. Înfiinţează, împreună cu alţi 
profesori tulceni,  Societatea pentru studierea Dobrogei şi, apoi, revista „Arhiva Dobrogei".  
Apreciat ca întemeietorul numismaticii modeme în ţara noastră 10> , din 191 O, va lucra la Cabinetul 
numismatic al Academiei Române, a cărei conducere o va primi în anul 1933. Concomitent va 
fi desemnat preşedintele Societătii numismatice române ( 1933-1958) având un rol deosebit în 
editarea celor două reviste de specialitate, „Buletinul Societătii numismatice române" şi 
„Cronica numismatică şi arheologică". 

În mod firesc, studiul monedelor l-a obligat Ia cunoaşterea aprofundată a izvoarelor 
arhivistice medievale. Totodată, profesorul Constantin Moisil va ajunge un apreciat specialist 
în domeniul heraldicii, sigilografiei , medalisticii1 1> .  De aceea, numirea sa la conducerea 
Arhivelor S tatului ( 1 923- 1 938)  reprezenta recunoaşterea vastelor sale cunoştinţe 
multidisciplinare. 

În această calitate şi-a exprimat opiniile referitoare la locul şi rolul acestei instituţii în 
viata social-culturală românească12>. Pornind de la aprecierea că Arhivele Statului nu trebuie 
să se limiteze la adunarea şi organizarea documentelor, ci să însoţească activitatea cu o muncă 
ştiinţifică necesară, profesorul Constantin Moisil a militat pentru formarea specialiştilor care 
să poată descifra şi folosi documentele deţinute. în acest scop, a pus bazele „Şcolii de arhivistică" 
( 1 924) , instituţie de rang universitar. Totodată, pentru crearea unui interes cât mai mare faţă 
de documente se va preocupa de editarea „Revistei Arhivelor" ( 1924) . S-a mai avut în vedere 
organizarea de expoziţii permanente cuprinzând documente originale, �eţi, steme pentru a 
se dezvolta şi cultiva interesul publicului fată de ele. Materialei documentare obţinute de la 
donatori vor constitui elemente importante ale Muzeului Arhivelor ( 1924) . 

Valoarea ştiinţifică a profesorului Constantin Moisil a fost unanim recunoscută şi prin 
alegerea sa ca membru al Academiei Române (1948) . 

NOTE 

1 .  Anuarul liceului ,,Principele Carol" din Tulcea pe anii şcolari 1921-1922, p.12; Ilie Ţabrea, Constantin 
Moisil, pionier al numismaticii româneşti, Editura ştiintificil, Bucureşti, 1970, p.34. 

2. ldem 
3. ,,Revista generalil a înviltământului", nr.8, 1 martie 1906, p.561-568; nr.9, 1 aprilie 1906, p.670-676. 
4. Idem, nr.6, 1 ianuarie 1907, p.390-407. 
5. Ibidem, nr.10, 1908-1909, p.713-714; „Viitorul", 23 aprilie 1910,  p . 1 .  
6. „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice", Bucureşti , nr.l , 1909, p.46; nr.3, 1909, p.1 1 3- 1 19 .  
7.  Idem, nr .4, octombrie-decembrie 1909, p.165.  
8. Ibidem, 1 9 10, f.93-94. 
9. Monede vechi româneşti glisile în Dobrogea. Tezaurul de la Bădila în „Convorbiri literare", XL, 1909, 

12, p.1 1 1 7- 1 1 22; Emil Condurachi, Constantin Moisil - Omul (1876-1958) în „Memoriile Secţiei istorice", seria 
IV, tomul I, 1975-1976, Editura Academiei, p.60; Octavian Iliescu Însemnătatea operei ştiinţifice a profesorului 
Constantin Moisil în loc.cil., p.176. 

10. Golimaş Aurel, Constantin Moisil, ctitor al numismaticii ştiinţifice româneşti, în ,,Revista Arhivelor", 
nr. l ,  1977, p.79-81 .  

1 1 .  Ilie Ţabrea Bibliografie. Opera ştiinţifică a domnului Co�tantin Moisil, în „Revista Arhivelor", voi JII, 
partea a Il-a, nr.8, 1939, p.383-393 . 

12 .  ,,Revista Arhivelor", nr. l ,  1977, passim. 
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MIHAI BUCO V ALĂ 

VESTIGII ARHEOLOGICE PE MALUL DE VEST 
AL LACULUI SIUTGHIOL 

Malul de vest al lacului Siutghiol , îndeosebi zona din sudul localitătii Ovidiu , a constituit 
mereu un punct de interes major pentru arheologii constănteni: aici se află, aproape de tărm. 
insula cu acelaşi nume, despre care circulă unele legende şi care a constituit, în urmă cu 30 de 
ani, obiectul unor săpături de control1 .  

În anul 1979, s-a primit informatia că pe malul lacului , aproximativ în dreptul insulei 
Ovidiu, sunt vizibile, la suprafată, urme de aşezare antică (blochete de piatră, cărămizi şi tigle 
sparte, mortar etc.) apărute în urma lucrărilor agricole2• După o verificare atentă,  pe teren, 
informatia s-a dovedit reală, astfel că în luna iunie 1979, am început prima campanie de cercetări 
sistematice, care desfăşurate ulterior pe parcursul mai multor ani, au scos la lumină un obiectiv 
de cea mai mare importantă pentru istoria veche a României3. 

În stadiul actual al documentării noastre, când s-a reuşit cercetarea doar a cca.1/3 din 
perimetrul stabilit, precum şi sondarea împrejurimilor acestuia, putem afirma cu certitudine 
următoarele: 

Malul de vest al lacului Siutghiol (fost golf al Mării Negre)4 a fost intens populat în 
antichitate5• 

Cel mai important obiectiv , scos Ia lumină până acum, îl reprezintă un castru 
dreptunghiular (quadriburgium), deci o fortificatie având dimensiunile 69x53 m, cu zid de 
incintă lat de 2,85-3 ,15 m, precum şi patru turnuri de apărare dispuse la colturi, dintre care 
două dreptunghiulare - la est, către mare şi două circulare - la vest, către uscat. (În mod normal 
fortificatia trebuie să fi avut şant şi val de apărare. Până în prezent nu s-au putut efectua 
cercetări în acest scop; sperăm ca cercetările viitoare să rezolve această problemă. De asemenea, 
este cert că în preajmă existau aşezarea civilă, în care se aflau familiile soldatilor ce asigurau 
paza în fortăreată , precum şi necropolele aferente. Până acum, au fost descoperite, izolat, doar 
două morminte, dintre care unul fără inventar. Rămâne ca viitorul să rezolve şi această 
problemă). 

Lucru important, turnul dreptunghiular din sud-est, a fost înăltat peste resturile unui 
turn circular, mai vechi, care a fost deci demolat în prealabil de constructori. 

Pe baza observatiilor stratigrafice şi a studiului materialului arheologic recuperat, rezultă 
că fortificatia a functionat în mod sigur în secolele IV-VI, dată după care turnurile şi deci rolul 
său de apărare încetează, în interior înregistrându-se doar urme de locuire sporadică, la începutul 
sec.VII d.Chr.6 

Elemente constructive 
Zidul de incintă a fost construit în tehnică clasică, romană târzie, din rânduri de blocuri 

de piatră care alternau cu rânduri de cărămidă; din păcate, datorită demantelării sistematice, 
prortuse, credem, chiar din antichitate, acesta s-a păstrat doar în substructie şi până la înălţimea 
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a două asize (cca.60 cm înăltime adică) cea de-a doua fiind retrasă cu 15 cm în inlcrior. 
Paramentul (exterior şi interior) a fost lucrat din blocuri mari de piatră7 având 

dimensiuni între 80- 100 cm x 30-35 cm x 40-45 cm, legate cu mortar având nisip cu scoici şi 
cu bucăti de ceramică pisată (culoarea mortarului este albă iar în unele portiuni roz). 

Cărămizile 
Din păcate nu au rămas rânduri întregi, fiind descoperite doar fragmentele rămase pe 

loc în procesul demontării zidurilor. Totu� i .  din câteva locuri - mai exact, din zona intrărilor în 
turnuri şi din interiorul acestora, s- an recuperat exemplare întregi, de formă clasică, pătrate, 
având dimensiunile 0,33 sau 0 ,40 x 0,33 0 ,40 x 0,03 - 0,04 cm8• Unele din exemplarele 
descoperite aveau mortar pe una sau ambele fete, lucru care demonstrează că ele formau rânduri 
întregi în zid, după tehnica vremii. 

O altă observatie importantă este aceea că atât zidul de vest, cât şi cel de est, prezintă în 
zona centrală o îngroşare evidentă, de 4,30 m, adică dublul grosimii sesizată la plecarea din 
turnuri9, îngroşare datorată atât nevoii de asigurare a părtilor sale mai periclitate, cât şi prezentei 
desigur a scărilor care duceau la partea superioară a incintei , de unde se putea face o bună 
supraveghere a teritoriului învecinat. 

Turnurile 
Dimensiunile lor: cele dreptunghiulare (notate A şi B) = 9,75 x 8 ,82 (respectiv 9 m) , 

cele circulare (notate C şi D) au diametrul 9 m. 
Deşi zidurile lor au fost demantelate până spre talpă, s-au păstrat din fericire, intrările, 

late de 1 ,25 m, lungi de 1 ,30 m precum şi „pardoseala" interioară, realizată din cărămizi pătrate 
tipice (0,40 x 0,40 x 0,04 m) . 

Din aceleaşi cărămizi au fost realizate şi aleile de acces în turnuri, care s-au păstrat însă 
doar cele de nord, respectiv turnul dreptunghiular B şi cel rotund C. 

Este important de semnalat faptul că în toate cele patru turnuri, au fost descoperite 
straturi masive (groase de 40-60 cm) de tigle, olane şi cărămizi sparte, cu urme evidente de 
arsură secundară, căzute pe un nivel de cca.10 cm grosime, de cenuşă, lemn carbonizat şi cuie 
arse. Existenta acestor straturi, precum şi materialul arheologic adiacent, pun în mod cert 
problema scoaterii din functiune a turnurilor în mod violent, prin incendiu devastator. 

Pe baza materialelor arheologice recuperate, ca şi a datelor oferite de izvoarele istorice, 
credem că acest eveniment poate fi atribuit dezastrului generalizat din Dobrogea de la sfârşitul 
sec .VP0• 

O altă observaţie importantă, enuntată deja, este aceea că turnul dreptunghiular A 
înglobează în latura sa de est resturile unui turn circular, mai timpuriu. Detal iile sale 
constructive, precum şi o monedă de la Septimiu Sever, ne îndeamnă să datăm acest prim turn 
în sec.III d.Chr. 1 1 ,  ulterior ratiuni de ordin economic, militar şi strategic obligând autoritătile 
la realizarea unei fortificatii mult mai mari şi mai solide, dotate cu patru turnuri . 

Amenajări interioare 
În stadiul actual al cercetărilor, cunoaştem mai bine topografia interioară a fortificatiei 

pe două din cele patru laturi ale sale (cel de nord şi de est). 
Pe latura de nord a fost descoperit un mare edificiu, adosat incintei pe aproape întreaga 

sa lungime, şi având dimensiunile 30 x 3 m. Zidurile acestuia erau lucrate din blocuri de piatră 
mici şi mijlocii, legate cu pământ precum şi din jumătăti de cărămizi tipice. Pardoseala sa era 
realizată din cărămizi tipice, dreptunghiulare, peste care, într-o perioadă târzie, au fost aşezate 
lespezi mari , sumar sau natural fătuite, de format mare (60-80 x 25-35 x 15-20 cm). 

Credem că acest edificiu, era depozitul (horreum) destinat păstrării proviziilor de hrană 
şi apă pentru trupă. 
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Pe latura de est au fost identificate, până acum , trei edificii de dimensiuni mici şi mijlocii, 
cele de la capete fiind situate chiar în preajma intrării în turnurile dreptunghiulare A - respectiv 
B.  S-au păstrat, partial, porţiuni din pardoseala lor, realizată tot din cărămizi fragmentare, 
îmbinate direct prin aşezarea pe o podină de lut bine bătătorită. 

Materialul arheologic recuperat din interiorul acestor trei edificii constă în fragmente de 
vase de uz din ceramică şi sticlă, databile în secolele V şi Vi d.Chr.12. 

Porţi de intrare 
Până acum au fost identificate două porţi de acces în fortificatie. Prima, se află pe 

latura de sud, în apropierea turnului A, care îi asigura paza. Se păstrează doar pragul,  lucrat 
din blocuri de piatră, îngrijit prelucrate, lătimea sa (numai 1 ,25 m) denotă că era o intrare 
destinată doar pietonilor şi călăretilor (atelajele, chiar înguste, ar fi lăsat urme în prag). În 
interior, ea se continuă cu o alee bătătorită. 

Cea de-a doua intrare, se află pe latura de est, deci dinspre mare; lătimea: 2,15 m. 
Datorită unor evenimente dramatice, în sec.VI d.Chr. probabil, din ratiuni strategice, ea a fost 
astupată. 

Atingem astfel o altă problemă insuficient cunoscută în stadiul actual al cercetărilor, dar 
care există în mod cert: aceea a modificărilor, întăririlor şi reparaţiilor zidului de incintă 
şi turnurilor de apărare, impuse în chip logic, atât de scurgerea inevitabilă a timpului, cât şi 
de evenimente. Aceste modificări sunt evidente pe latura de est a incintei, atât prin blocarea 
intrării sus mentionate, cât şi prin reparaţii realizate la talpa zidului, prin materiale şi tehnici 
deosebite. În zona tuturor celor patru turnuri, acestea se materializează prin straturi groase se 
skai - aşchii fragmente şi deşeuri provenite din degroşarea unor mari blocuri, de piatră (care 
au fost încastrate în zid) având culoare deosebită, gălbuie, resturi care au fost folosite inclusiv 
pentru realizarea unor alei de jur-împrejurul zidului de incintă, la nivelul „tălpii" acestuia. 

Materialul arheologic 
Precizăm de la început că materialul arheologic recuperat este de factură modestă şi în 

stare de conservare precară. Aceasta, pe de-o parte, datorită caracterului modest, auster chiar 
al traiului într-o „aşezare" cu caracter militar, pe de alta datorită distrugerilor şi incendiului 
care au dus la scoaterea sa din functiune. 

Ceramica 
Prezintă procentul cel mai ridicat, semnificativ şi edificator al descoperirilor, adică 

cca.80% din totalul lucrurilor recuperate în timpul cercetărilor. 
Sunt prezente cele două categorii mari: vase de uz (pentru servit şi băut la masă) precum 

şi vasele pentru păstrarea proviziilor (amfore şi chiupuri). La o evaluare globală, categoria 
amforelor este mai numeroasă decât prima. 

Amforele reprezintă deci recipientul caracteristic pentru descoperirile de la Ovidiu. 
Dintre tipurile care au putut fi identificate, după fragmente sau porţiuni expresive, amintim: 

1 .  Amfore piriforme (globulare), masive, simple sau ornamentate cu striuri adânci, drepte 
sau vălurite, îndeosebi pe umăr. Ele reprezintă categoria cea mai frecventă în descoperiri . 

2. Amfore cilindrice, de talie mijlocie şi mică, ornamentate cu „coaste" rare sau dese (se 
situează pe locul II, după prima categorie amintită mai sus). 

3. Amfore cilindrice, subtiri şi înalte („suveică"). Au fost recuperate şi reconstituite 
integral trei asemenea exemplare, descoperite în turnurile A, B şi în apropierea acestora. 

4. Amfore cilindrice, cu toarte mici, fără gât, de talie mijlocie. 
Ornamentatia acestora constă în două grupe a câte patru linii fin incizate aproximativ Ia 

jumătatea corpului. Aspectul general al recipientului, pare însă neîngrijit, nefinisat. 
5 .  Amfore cilindrice, ornamentate cu caneluri late, putin adâncite. 
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6. Amfore cilindrice, cu fund ascutit, având „coaste" dese. 
Sunt recipientele de factură locală, lucrate din lut greu cu pori şi ingrediente în compozitie, 

cu aspect de asemenea neîngrijit, acoperite partial cu angobă roşie. 
Aceste categorii de amfore au fost utilizate într-o perioadă lungă de timp (sec.IV-VI 

d.Chr.) şi caracterizează nu numai descoperiri din Dobrogea, ci şi din celelalte regiuni ale tării 
sau chiar din Peninsula Balcanică 13• 

Chiupuri (dolia) 
Din această categorie de vase mari, de obicei îngropate până la nivelul gurii, în încăperi 

sau în aer liber (precum la Histria, la intrarea într-un turn de apărare) nu s-au găsit decât câteva 
fragmente, în zona de sud-est a incintei , în apropierea turnului dreptunghiular A şi la sud-vest, 
lângă cel circular. 

V ase pentru băut şi servit la masă 
Au fost recuperate doar fragmente, care permit însă observatia că ele constituiau o întreagă 

gamă. 
1 .  Cănite ceramice ovoidale, cu o toartă. 
2.  Oale de bucătarie (cu o toartă sau două). 
3 .  Căni mijlocii cu o toartă (tip chytră) 
4.  Boluri cu buza verticală. 
5 .  Boluri cu marginea trasă în interior. 
6. Castroane. 
7 .  Străchini. 
Toate acestea reprezintă forme bine cunoscute pe largi spatii de imperiu, cele mai 

apropiate analogii ,  în timp şi spatiu, fiind cele de la Histria14 şi Adamclisi (Civitas Tropaeii 
Traiani)15• 

O categorie bine reprezentată la Ovidiu este aceea a platourilor şi „fructierelor", realizate 
din ceramică superioară, acoperită cu vopsea roşie de bună calitate. Ornamentate cu motive 
zoomorfe, geometrice şi florale, precum şi cu simboluri creştine (cruci de diferite forme, în 
primul rând) ele sunt datate îndeosebi în secolele V-VI d.Chr. şi sunt socotite importuri din 
oraşele Asiei Mici 16• 

Opaiţe 
Un singur exemplar întreg a fost descoperit până acum, restul fiind fragmente din părtile 

mai rezistente, adică din bordura bazinului, funduri sau apucători. Majoritatea fragmentelor, 
ca şi exemplarul intact recuperat fac parte din tipurile socotite variante locale, având deasupra 
ciocului un canal rezultat din deschiderea profilului marginal al discului , iar pe bordură, drept 
ornament, „granule" în relief. Ele se datează în secolele V-VI d.Chr.17. 

Sticlă 
Din păcate, nu există nici un vas întreg din acest material fragil ;  în toate campaniile 

desfăşurate până acum au fost găsite fragmente de geam, care pun problema existentei în mod 
cert a ferestrelor, de dimensiuni reduse, bineînteles, în toate edificiile din fortăreată, lucru 
cim• pare curios, la prima vedere. 

Din categoria vaselor de uz, majoritatea fragmentelor sunt portiuni mai rezistente ale 
acestora, adică, funduri şi tălpi de cupe semiovoidale, pahare cilindrice, mai strâmte la partea 
inferioară, unde prezintă şi fundul concav, precum şi boluri semiglobulare, ornamentate cu 
„picături" de cobalt (deci albastre) încastrate în peretele de culoare gălbuie ale recipientului. 

O categorie aparte o formează vasele-candelă, cu fundul ascutit, folosite la iluminat de 
obicei prin „plantarea" lor în suporturi metalice individuale sau colective. 

Vasele recuperate, lucrate din matarial vitric, se datează şi ele în perioada secolelor IV-
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VI d .Chr.18 • 
Metal 
Au fost descoperite puţine obiecte de metal , majoritatea din fier îmleobşte în stare proastă 

de conservare, datorită oxidării şi - mai ales - descoperirii lor în stratul de incendiu. Dintre 
acestea, semnalăm , în primul rând, câteva cuie şi piroane de fier de la grinzile prăbuşite pe 
podeaua turnurilor, precum şi câteva elemente de închidere. 

Au fost recuperate, de asemenea, câteva lame de fier, probabil de cuţite şi pumnale, iar 
dintre cele cu caracter utilitar personal, două catarame de curea si patru fibule (două din fier şi 
două din bronz). Una se încadrează tipului de piese „cu capete de ceapă" datate îndeosebi în 
sec.IV e.n .19, celelalte două, de tipul „cu piciorul înfăşurat", având o perioadă de folosire 
îndelungată, se întâlnesc frecvent încă de la începutul sec. al VI-lea şi până în primele decenii 
ale celui următor.20 

Monezi 
Numărul monedelor recuperate din interiorul fortăreţei , depăşeşte cifra 1 0021 •  
Cu excepţia uneia, bătută pentru Septimiu Sever şi două pentru Justinian , ele reprezintă 

emisiuni ale împăraţilor din sec .IV-V. 
Descoperiri În zona „extramuros" 
Întrucât în zona de vest a fortificaţiei , pe o porţiune de cca.100 m de-a lungul acesteia, 

existau la suprafaţă urme arheologice diferite, în anul 1 994 s-au practicat în acest perimetru, 
la distanta de 30-35 m fată de incintă, 10 secţiuni având dimensiunile iniţiale de 6 x 2 m ,  
lărgite ulterior, prin casete. 

În secţiunile nr.2 şi 5 a fost depistat un apeduct mare de piatră care deservea fortăreaţa, 
şi alte aşezări învecinate, până Ia - inclusiv - Tomis (vezi mai departe); cea mai interesantă 
descoperire ne-a fost furnizată de secţiunea nr.7 unde a apărut un edificiu de formă 
dreptunghiulară, având dimensiunile interioare 4,20 x 3 ,80 m, iar cele exterioare de 6,10 x 
5,10 m. Intrarea având lăţimea de 1 ,50 m, era practicată pe latura de sud. 

Zidurile, păstrate pe înălţimea de 1 m erau lucrate din pietre mici şi mijlocii, îngrijit 
aşezate şi lipite cu pământ. Grosimea lor variază între 0,60-0 ,70 m. În coltul de S-E a fost 
descoperită o vatră având dimensiunile 1 ,25 x 0,70 m, pe care se mai păstrau pietrele destinate 
susţinerii vaselor deasupra focului. În mijlocul edificiului, a fost găsit un bloc masiv de piatră 
(0,80 x 0,40 x 0,21  m) care servea pentru sustinerea stâlpului central al acoperişului lucrat 
probabil în două ape (în interior s-au găsit olane fragmentare). 

Materialul arheologic recuperat este format din foarte numeroase fragmente ceramice 
de amfore de capacitate medie şi mare, precum şi vase de uz (farfurii, castroane, boluri cu 
buză verticală etc.) multe dintre ele de calitate superioară si provenite probabil din import22• 

Este probabil că edificiul era folosit drept depozit pentru depozitarea proviziilor (horreum) 
în sec.I şi II d .Chr.,  în aceeaşi perioadă când, până la începutul sec .III, observarea şi apărarea 
terenului erau asigurate de turnul circular demantelat pentru a face loc fortificaţiei de care a 
fost vorba până în prezent23• 

Apeductul 
Încă în anul 1 979 , a fost sesizată existenta unui apeduct de piatră, localizat initial în 

zona de nord a fortăreţei, la cca.500 m de aceasta, în punctul numit „La Cişmea". În câteva 
campanii, pe distante diferite, au fost practicate câteva secţiuni care au scos la lumină un 
apeduct impozant, lucrat din pietre mici şi mijlocii, lipite cu mortar şi, prevăzut din loc în loc 
cu cămine de vizitare. Traseul acestuia pe malul de vest al lacului Siutghiol, continuă ulterior 
în zona de sud a Iacului şi apoi, pe lângă malul mării ,  până la Tomis. Pe traseu, structura lui se 
schimbă, fiind utilizată tehnica obişnuită, a tuburilor ceramice îmbucate între ele, Ia mufe, 
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lipite cu mortar şi câlti , şi protejate de tigle mari, dreptunghiulare24• 
În campania 1994, am depistat deci traiectul apeductului, care trecea la distanta de numai 

30-35 m de cortina de vest a fortificatiei. Deşi momentul constructiei sale se plasează în sec.III 
d.Chr.25, devine logic că el a deservit atât fortăreata, cât şi aşezările civile din preajmă, o lungă 
perioadă de timp. Demn de semnalat ni se pare faptul că în aceeaşi campanie, a fost descoperită 
o groapă - mormânt colectiv, situată chiar pe „buza apeductului", din care s-au recuperat 1 2  
cranii ş i  scheletul fragmentar al unui adolescent. Reînhumarea acestor cranii (din care trei 
purtau urme de răni la tâmplă, producătoare de moarte) trebuie pusă în legătură cu momentul 
definitivării constructiei apeductului, când aceasta a presupus exterminarea din ratiuni strategice 
a lucrătorilor, fie cu un alt moment dramatic pe care în stadiul actual al documentării noastre 
nu-l putem încă fixa. 

Datare şi similitudini 
Pe baza cercetărilor efectuate până în prezent, putem preciza că la Ovidiu, pe malul 

lacului Siutghiol, Ia I O  km N de Constanta, a functionat o fortificatie tip quadriburgium. Tehnica 
de constructie şi materialul arheologic scos la lumină probează functionarea acesteia în veacurile 
IV-VI D .Chr. Din punct de vedere constructiv, obiectivul de la Ovidiu are analogii ce cele 
localizate Ia Traian (jud.Tulcea), Hârşova şi Putinei (jud.Mehedinţi), precum şi cu fortificatiile 
de pe malul sârbesc al Dunării26• 

Prezenta acestei fortificatii Ia numai IO km de Tomis nu poate fi întâmplătoare. 
Putem considera, ipotetic, că aceasta reprezenta un avanpost al metropolei , o întăritură 

care adăpostea o trupă, fie din garnizoana oraşului, fie depinzând de alt comandament, cu 
scopul asigurării liniştii şii securitătii în zona limitrofă, inclusiv prin supravegherea drumului 
de legătura cu Histria; de asemenea, se poate avansa şi ipoteza că fortificatia de la Ovidiu 
reprezenta o verigă într-un lant, o piesă cu rostul său într-un ansamblu, într-un sistem bine 
organizat de supraveghere şi apărare a tărmului Pontului Euxin. 

Plasat într-un golf prielnic acostării vaselor, într-o zonă foarte fertilă, care asigura în 
mod sigur cerintele de ordin economic ale Tomisului, castellum-ul de la Ovidiu ar face parte, 
implicit dintr-un sistem de supraveghere şi apărare a tărmului, conceput sub Diocletian, 
amplificat şi organizat de Constantin cel Mare, reparat şi întretinut cu mare atentie de împăratii 
veacurilor V şi VI d.Chr. ca pretutindeni în zonele de frontieră expuse atacurilor tot mai 
frecvente şi pustiitoare din exterior27• 

Dar obiectivul de la Ovidiu nu este singurul punct fortificat de pe malul fostului golf al 
Mării Negre. Perieghezele efectuate pe malul de vest al lacului Siutghiol indică prezenta ritmică 
a unor aşezări de epocă romană, care s-au dezvoltat probabil din aşezările geto-dacice iniţiale 
şi care au existat cel putin până în secolul VI d.Chr. Unele dintre acestea erau în mod cert 
întărite. Astfel, în cartierul Palazu Mare, a fost reparat un „burgus" cu dimensiunile aproximative 
1 5  x 25 m (El se află la cca.3 km sud-est de Ovidiu) . 

În zona de sud a lacului, în apropierea Cişmelei , între lac şi şoseaua ce duce la Mamaia, 
pe un promontoriu ,  se află un punct fortificat, apărat de un val de pământ din cele trei părti ale 
uscatului. 

Mai departe, în zona de nord, în actualul judet Tulcea, se află cel putin patru puncte 
fortificate romano-bizantine: primul pe malul lacului Topraichioi, al doilea pe malul lacului 
Babadag, la 2 km nord de oraş , iar la cca. 8 km de distanta pe malul aceluiaşi lac, cele două 
obiective de la Enisala28 • 

În acest mod, descoperirea de la Ovidiu ridică probleme importante a căror importantă, 
suntem siguri, va fi şi mai bine pusă în evidentă de cercetările viitoare. 
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care a realizat un studiu amplu şi convingător în materie. Vezi Consideraţii privind fibulele romano-bizantine din 
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2 1 .  Identificările au fost făcute de colegii A.Vertan şi G.Custurea, cărora le aducem multumiri şi pe această 
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22. Analogii cu materialele descoperite în termele romane de la Histria. Vezi Al.Suceveanu, op.cit., p.229, 
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23.  Aceste descoperiri au fost succint prezentate la sesiunea de comunicări organizată în octombrie 1 994 de 
către Muzeul de istorie Călăraşi. 

24. Vezi principalele date constructive ale acestui apeduct la Oh.Papuc, Pontica XV, 1982, p.1 6 1 - 1 65 .  
25. ldem. 
26. Vezi Pontica XIV, p.215.  
27.  Cf. Pontica XID, p.280-282. 
28. Cf. Pontica XIV, p.215-216. 
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PANAIT ION PANAIT 

CARACTERUL FUNDAMENTAL AL 
CULTURil VECHI ROMÂNEŞTI PE TERITORIUL 

DINTRE DUNĂRE ŞI MAREA NEAGRĂ 

,,Mesopotamia Occidentală", dintre Dunăre şi Pontul Euxin - Dobrogea, a constituit, de 
totdeauna, vatră de locuire a societătii autohtone, precum întregul spatiu carpato-danubiano
pontic. În pofida migratiilor petrecute timp de peste un mileniu care au angajat şi platoul 
dintre fluviu şi mare, stabilitatea comunitătii locale este dovedită prin mărturii incontestabile 
care reflectă transmiterea trăsăturilor definitorii ale substratului esential reflectate atât în cultura 
materială, cât şi în domeniul creatiei spirituale. S-a afirmat, pe bună dreptate, ca dacă ,,raportul 
dintre popoare este tot ce poate fi mai cunoscut şi mai sigur", mai anevoioasă este pătrunderea 
trăsăturilor definitorii firii unui neam pentrucă acestea „se leagă de traditiuni vechi şi BrA 
început"1 •  Nu sunt putini cercetătorii care atrag atentia asupra dificultătilor pe care ştiinţa le 
are în stabilirea caracterului etnic al unor obiecte sau grupuri de obiecte antice sau medievale2, 
după cum se constată, cu uşurintă, cum din motive străine adevărului este anulată, pentru 
unele perioade, existenta, incontestabilă, a unor etnii, unele chiar fundamentale3• Consider că 
adevărul profund sălăsluieşte în substratul procesului istoric care se impune a fi analizat pe 
întregul teritoriu al manifestării lui. 

În ceea ce priveşte Dobrogea problema substratului se prezintă de la sine. Pe fondul 
unei evolutii multimilenare lumea geto-dacă a receptionat influente dintre care acelea romane 
s-au dovedit cele mai trainice, obtinându-se, prin asimilare, trăsăturile definitorii ale culturii 
româneşti . Baza autohtonă getică componentă a vastei arii tracice, se regăseşte într-o bogată 
şi diversă manifestare materială distribuită pe tot teritoriul dobrogean4• În privinţa pecetei 
Romei ea nu are nimic spectaculos fată de ce s-a petrecut în vastul imperiu în care vietuiau 50-
70 milioane de locuitori5 încadrati în limitele, mai mult sau mai putin fluctuante ale statului 
roman. Misiunea civilizatoare a Romei s-a exercitat pretutindeni cu şanse de impunere de 
lungă durată sau vremelnice. Peste tot se identifică demersul, efectele atingând dimensiuni 
diferentiate. Dacă unele teritorii au pierdut, prin vitregia vremurilor, componenta latină, altele, 
printre care se află şi Dacia, s-au dovedit capabile să obtină procesul romanitătii în esenţa 
căruia se va afla şi formarea poporului român6• Fenomenul este mult mai complex şi el se 
bucură de o tratare demnă de luat în seamă atât de către istoriografia românească, cât şi de cea 
străină. Dobrogea face parte din vasta arie în care romanizarea a zămislit, pe fondul local, o 
nouă cultură materială şi spirituală definitorie poporului român7• Vastele cercetări şi 
descoperirile remarcabile de la Tomis8, Adamclisi9, de pe toată linia Dunării 10, de o parte şi de 
alta a fluviului, din Deltă ca şi în multe statiuni de pe litoral dimensionează impactul geto
roman cu rezultanta majoră, etnia românească. 

După cum se cunoaşte Dobrogea a fost primul pământ geto-dacic inclus în cuprinderea 
Imperiului Roman şi singurul transmis pentru mai bine de un mileniu, direct, statului romanităţii 
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orientale. Ceea ce a statornicit prezenta romană a fost preluat, dezvoltat şi apărat de către 
Imperiul Bizantin, de societatea locală. Desigur prin pozitia lui geografică platoul dintre Dunăre 
şi Mare a fost folosit de unele populat.ii migratoare drept cale de pătrundere spre Constantinopol. 
Fată de Câmpia Română, şi aceasta bântuită de migratori , Dobrogea era mult mai bine apărată. 
Sistemul de cetăţi plantate pe întregul curs al Dunării de Jos se înfăţişa noilor veniti ca cea mai 
puternică lucrare defensivă întâlnită, în drumul lor spre centrul sau sud-estul Europei. La 
rândul ei societatea locală beneficia în Dobrogea de condiţii mult mai sigure de apărare. După 
părerea noastră s-a exagerat mult, datorită şi lipsei de informaţii, caracterul nimicitor al 
migraţiilor din secolul al IV-iea până în secolele XII-XIII, cel putin pentru Dobrogea. Numai 
în atari situatii un erudit putea afirma că în urma protobulgarilor „aproape depopulată Scythia 
Minor devine un deşert"1 1 •  Ideea reapare într-o publicatie mai recentă, cu acelaşi continut, 
întrucât se susţine că datorită expediţiilor barbare „o parte considerabilă a populatiei locale a 
fost exterminată sau dusă în captivitate şi un mare număr de oameni s-a retras spre sud în 
munţi"12• De aici şi până la negarea dăinuirii colectivităţii romanice, apoi româneşti, pe motiv 
că izvoarele bizantine sunt paupere în privinta reflectării situaţiei de la Dunărea de Jos, nu este 
decât un singur pas. O nuanţare, din care rezultă inexistenta procesului de romanizare se 
întâlneşte la acelaşi istoric bulgar Dimităr Angelov care afirmă că până la sfârşitul sec.VII 
centrele urbane Dinogeţia, Noviodunum, Histria, Tomis erau locuite de „geţi - populaţie foarte 
veche - dar şi de greci , italici , de locuitori romanizaţi sau mai bine helenizatl proveniţi din 
Imperiul Roman"13• Menţinerea unei populatii getice până în sec.VII e.n.este de neconceput 
atât istoric cât şi lingvistic. 

La venirea lor cetele lui Asparuch nu mai puteau găsi geto-daci. Se consolidase simbioza 
daco-romană şi se resimţiseră primele efecte ale impactului slav. În sec.VII-X resturile 
populatiilor slave, masate acum în partea sudică a fluviului, vor fi complet asimilate în nord 
de către autohtonii majoritari14• Izvoare arheologice, toponime şi hidronime reflectă influente 
şi moşteniri atât slave cât şi pecenege, cumane, tiircice în general, şi pe teritoriul dintre Dunăre 
şi Mare. Toate acestea se topesc în limba română devenită păstrătorul romanităţii la Dunărea 
de Jos prin masa vorbitorilor ei. Aceştia făceau parte din marele bloc vlah trăitor în spaţiul 
carpato-pontic dar şi în Tracia, Etolia, Tesalia, Epir, Croaţia, Dalmaţia15• Se cunoaşte că perioada 
secolelor VIII-XI şi îndeosebi sfârşitul mileniului I au cunoscut o puternică dezvoltare 
demografică cu mari concentrări pe Jijia, Bahlui, Bârlad, Buzău, în bazinul Argeşului, în zona 
oraşului Craiova16, în toată Transilvania. Numai pe cursul râurilor Dâmbovita şi Colentina, în 
raza capitalei Bucureşti , sunt identificate peste 20 de aşezări datând din sec.IX-Xl17• Malul 
stâng al Dunării de Jos arondat judeţelor de câmpie: Călăraşi,  Ialomiţa, Brăila, Galaţi , 
adăposteşte numeroase situri arheologice păstrătoare de vestigii ale culturii vechi româneşti . 
Harta arheologică a judeţelor Tulcea şi Constanta se calchiază prin realităţile locale situaţiei 
generale a spaţiului românesc. Si-n Dobrogea, ca şi dincolo de Dunăre, se constată zone mai 
puternice sau mai slab locuite, se prefigurează concentrări de aşezări umane autohtone. Cea 
mai recentă cartografiere a descoperirilor datând din sec.VIl-Xl18 pe teritoriul dobrogean 
permite câteva constatări deosebit de interesante. În primul rând ea este mai completă fată de 
harta Dobrogei în sec.VII-X înseriată în monografia „Din istoria Dobrogei", IIl19, gratie unor 
noi descoperiri. Ambele situaţii confirmă o distribuţie similară a vestigiilor care sunt vetre de 
sate, necropole, morminte, instalat.ii tehnice ş.a. Harta indică 90 de localităţi , fiind departe de 
a reflecta o situaţie definitivă. Se ştie că în raza unei comune sau sat se întâlnesc frecvent doua 
sau chiar mai multe situri arheologice. Se vădeşte cu uşurinţă conturarea în Dobrogea a trei 
zone cu densitate sporită. Cea mai importantă este alcătuită de salba de descoperiri ce se 
înşiruie pe cursul Dunării de la Durostorum până la Sulina. Sunt trecute 35 de localităţi 
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distribuite la distante relativ uniforme, mai adunate în portiunea Ostrov-Garvăn şi mai rare de 
la marele cot până la vărsarea în mare. În acesl segment distanta între locurile păstrătoare de 
vestigii se dublează fiind mai mare decât în amonte. Deci peste 30% din aşezările ce aparţin 
vremii culturii vechi româneşti din acest spatiu se află pe malul dobrogean. A doua concentrare 
apartine litoralului, mai rarefiată în portiunea nordică şi mai aglomerată de la Corbu-Constanta 
spre Balcic-Cavama. Ţărmul Mării Negre şi marile lacuri care îl însoţesc, cumulează cca 20% 
din descoperirile cunoscute azi. A treia zonă se plasează în partea centrală a platoului dobrogean 
având drept coloane de susţinere văile Carasu şi Casimcea. Pe un teritoriu relativ restrâns se 
aglomerează peste 26% din obiectivele luate în discutie, infirmând tot ce s-a spus până acum 
privind o relativ slabă locuire în centrul Dobrogei. Restul de descoperiri se resfiră pe directia 
Telita - Slava Cercheză - Camena, ca şi în sud-estul jud.Constanta. Ne lipseşte, în acest moment, 
cartografierea vestigiilor pentru fostele judete Durostor şi Caliacra. Presupunem că extremitătile 
nordice ale acestor unităti administrative rămân tot atât de paupere ca şi spatiul sudic 
constăntean. Explicatia se află în ceea ce a intuit, cu o jumătate de veac în urmă, eruditul 
istoric P.P.Panaitescu care scria „Dobrogea este un coridor între Dunăre şi Mare, legată prin 
aşezările de populatie şi prin viata economică şi de una şi de cealaltă, mai mult decât de 
Bulgaria, fată de care este aşezată excentric şi despărtită prin păduri mari, „pădurea nebună" 
sau „marea de arbori din Evul Mediu"21l. Ca atare Deliormanul apare putin ospitalier pentru 
locuitorii din sec.VIII-XI deşi în alte părti pădurea a fost loc de refugiu pentru colectivitătile 
din vecinătate în caz de primejdie, aşa cum se dau exemplu Codrii Vlăsiei21 • Oricâte descoperiri 
se vor face de acum înainte zona pădurii sud-dobrogene ca şi locul codrilor Babadag vor 
rămâne portiuni de mai slabă concentrare demografică. Practic „preria" ce înconjoară urbea 
Adamclisi se opreşte pe aliniamentul valurilor transdobrogene adică: Cochirleni - Saligny -
Ştefan cel Mare - Medgidia - Poarta Albă - Basarabi - V alui lui Traian - Constanta. Toate 
statiunile grupării centrale se aglomerează la nordul valurilor de apărare. De la aceste limesuri 
în sud locuirea este extrem de rarefiată, sustinându-se doar prin descoperirile de la Dumbrăveni, 
Plopeni şi Negru Vodă. 

Privită în ansamblu harta descoperirilor arheologice din sec.VIII-XI arată cu claritate 
directia majoră către care gravita societatea dobrogeană. Dacă sudul nu indică cu nimic mobilul 
unor legături, nordul este ocupat în cea mai mare parte de Deltă dincolo de care se deschide 
Bugeacul basarabesc şi el slab populat22• În est Marea, fată de care localnicii au avut o reticentă 
a lor, latura vestică în schimb, spre bălti şi Câmpia Română, se impune incontestabil ca 
principală bază de contact şi colaborare a dobrogenilor cu matca românească. Dunărea la 
rândul ei, ca mare fluviu a fost intens populată din mai multe motive. Mai întâi factorul natural 
creat de două cursuri paralele greu de trecut de către asediatori. Apoi balta, lată de 12-20 km 
cu smârcuri, pri valuri şi păduri, gata oricând să asigure refugiul celor aflati în primejdie. Acestor 
avantaje naturale li s-au adăugat constructiile cu scop defensiv - cetăti, valuri plasate în 
vecinătatea unor centre sau concentrări de aşezări23• Atât autoritatea romană cât şi cea bizantină 
au înconjurat Dobrogea cu numeroase şi puternice cetăti la care au fost puşi să lucreze şi 
localnici. Numai în segmentul Axiopolis (Cemavoda-nn) - Aegyssus (Tulcea) sunt identificate 
1 3  cetăti2A , la care se adaugă cele de la Muzait, Dervent, Păcuiul lui Soare, Durostorum ş.a. La 
aceste ziduri sau la adăpostul lor au recurs şi colectivitătile de pe malul stâng al fluviului, în 
special în sec.X-XIV . Practic Dunărea de Jos se înfăţişează ca o entitate etnic românească cu 
multiple şi permanente legături de tot felul. Satele din partea estică a Câmpiei Române, având 
în spatele lor Bărăganul, şi-au orientat atentia către aşezările dobrogene, fapt sesizat şi de 
dregătorii bizantini după 97 126• Lacul Călăraşi ,  apoi bratul Borcea, Dunărea brăileană au fost 
populate de creatorii şi purtătorii aceleaiaşi culturi materiale ce se impune hotărâtor pe malul 
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dobrogean al fluviului. Au existat de totdeauna legături între aceste aşezări plasate aproape 
fată în fată atât în secolele începutului de Ev Mediu cât şi mai târziu27• Cele mai multe dintre 
satele feudale s-au constituit ca vetre populate şi în perioada culturii vechi româneşti28• Când 
documentele vor consemna denumirile acestor sate unele dintre ele se vor regăsi de o parte şi 
de alta a Dunării şi băltilor ei. Aşa cum localităţile Oltina (vechiul Altinum) în jud.Constanta 
şi Oltina în"jud.Călăraşi, Satu Nou - Satnoeni, Mârleanu - Mârleanu, Cocargea - Cocargeaua, 
Coslugea - Coslogeni29, ş .a. Nu este întâmplător faptul că toponime dobrogene apar în 
delimitările moşiilor ialomiţene cu tangentă la Baltă30• Sunt de asemenea izvoare care confirmă 
şi viceversa, adică prezenta unor dobrogeni care cuno�teau destul de bine şi realităţile de pe 
malul stâng al Dunării. Într-un hrisov emis în Bucureşti la 7 iunie 1626 se arată că pentru 
rezolvarea unui litigiu în satul „Cuneşti de la baltă", în hotar cu Ciocăneşti (ambele azi în 
jud.Călăraşi) dregătorii trimişi să clarifice situaţia „au întrebat şi pe pescarii cei bătrâni din 
Dârstor"31 •  

Deşi târzii aceste informaţii ilustrează realităţile dunărene cu mult mai vechi. Corolarul 
romanizării, civilizaţia românească la început, a angajat din plin Dobrogea ca şi întregul spaţiu 
carpato-dunărean. Sunt cercetători care definesc drept vatră de formare a culturii materiale 
medieval-timpurii româneşti, cultura Dridu , teritoriul Dobrogei şi cel al Tării Româneşti32• 
Fenomenul ni se conturează mult mai complex, dar justificat în Dobrogea prin dăinuirea 
colectivitătilor autohtone înrâurite de contactul mai slab sau mai intens cu civilizatia bizantină. 
Dovezile prezenţei românităţii se completează în mod fericit adăugând mărturiilor arheologice 
surse lingvistice, cronici şi alte scrieri, toponime. Pronunţia pur românească a numelui PETRE 
în inscripţia grecească zgâriată pe umărul amforei de la Capidava33, toponimele: Portiţa, 
Bisericuţa, Piatra, Popina34 ş.a. dezvăluie vorbirea limbii române şi deci prezenta etniei române. 
Era o limbă de mult formată la mijlocul sec. al XIV-iea când Oddoardo Frombo traducea în 
,,romecha et de romecha in latina". Specialistul Michel Balard afirmă ca limba ,,romecha" 
uzitată la Chilia era limba română3s. Influenta acestei limbi se vădeşte şi în chitanţa Fidichiei, 
femeia lui Chalo Iane, dată lui Silvester delia Porta din Pera, la 21 septembrie 1 360 şi tradusă 
la Chilia, de Antonio din Ponzo, aşa cum se consemnează în partea finală a actului, din „lingua 
gregeschescha in latina et de latina in gregescha"36 (din limba grecească în latină şi din latină 
în grecească). Este vorba de o contaminare din partea limbii române de la care poate rezultă 
cuvântul „grecească"37• Nu era deloc un caz izolat, chiar în mediul urban dobrogean, unde 
vorbirea limbii române era curentă. Însăşi denumirea puternicei urbe şi sediu politic şi religios 
Vicina, de la care provine identificarea dobrogenilor sub numele de dicieni, are o origine 
locală. 

Ca atare dovezile materiale precizate în cele mai multe dintre siturile arheologice 
cunoscute acum, se completează cu surse ce converg spre aceeaşi concluzie în lumina căreia 
prezenta şi rolul etniei române se manifestă în plenitudinea componentelor sale. Dar în sec. VII
XIV oamenii erau departe de accepţiunea notiunii de etnie, concept luat în considerare în 
Europa abia în secolul al XVIII-lea38• Chiar şi izvoarele bizantine deşi semnalează existenţa 
unor neamuri la Dunărea de Jos nu sunt prea darnice, ba uneori sunt confuze privind denumirea 
acestora. Se cunoaşte că victoria de la Dorostolon a împăratului Ioan Tzimiskes, în 971 ,  a 
marcat revenirea bizantinilor la Dunărea de Jos. De la început s-a manifestat grija de consolidare 
a autorităţii imperiale prin construirea de noi cetăţi39, refacerea celor anterioare40, reluarea 
lucrărilor de fortificare a văii Carasu41 •  întreaga societate dobrogeană a fost grupată în Thema 
Paristrion cu sediul la Dorostolon. Izvoarele arheologice reflectă o etapă de prosperitate afirmată 
printre altele şi de prezenta a numeroase goroduri, de unde şi numele unităţii administrative „a 
oraşelor de la Istros" . în situaţia eparhiilor bizantine lăsată de Constantin Porfirogenetul se 
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arată că Scythia avea 1 5  oraşe cu mult peste cifra consemnată în dreptul eparhiei Rodope, 7 
oraşe, sau Pannonia cu 2 oraşe, Dardania - 3 oraşe etc.42• Existenta în Dobrogea a numeroase 
sate şi oraşe se degajă şi din însemnările Toparchului Grec43• Nu putem face o estimare a 
procentului ce revenea populatiei urbane şi celei de Ia sate. Numărul însemnat de oraşe sugerează 
şi o puternică densitate rurală alcătuită din colectivităti autohtone româneşti aşa cum Ie prezintă 
cultura materială. Oraşele în mod sigur aveau o alcătuire etnică mai variată: greci, italieni, 
armeni , turcici, bulgari şi cum s-a afirmat mai sus români. Situatia este comună oraşelor şi în 
deosebi oraşelor porturi de atunci, fapt dovedit şi la Moncastro, Kilia, Caffa ş.a. Dacă tinem 
seama că târziu,  în Transilvania orăşenii reprezentau 4,59% din populatia Principatului44, nu 
putem admite o pondere mai mare în Dobrogea pentru populatia urbană. Mihail Attaliates 
descriind evenimente din anii 1072-1073 consemnează că „începuse să cârtească şi populatia 
pe jumătate barbară (mixobarbară) care locuia Ia Istru, căci sunt aşezate pe malul acestui 
fluviu multe şi mari oraşe, care au adunată într-însele o populatie de toate limbile şi care 
întretin nu putină oaste"45• Urmează nararea răscoalei oraşelor istriene, avându-l alături pe 
trimisul katepan de Dristra, Nestor, răzvrătit şi el împotriva împăratului Mihail VII Ducas 
Parapinakes ( 1071-1078). Cărturarul constantinopolitan dă cea mai directă informare privind 
structura compozită a lumii urbane de la Dunăre la sfârşitul sec. al Xi-lea. Este de fapt singurul 
izvor acceptat de toate şcolile istoriografice privind Dunărea de Jos în timp ce aluzia la „marea 
multime de vlahi" înrolată de Leon Vatatzes în 1 166 esţe purtată în diferite zone ale Balcanilor 
inclusiv în Dobrogea46• Iese din câmpul subiectului de fată fapta cărăuşilor vlahi de la Prespa47, 
ca şi referirea Anei Comnena la un oarecare Pudilă, fruntaş al vlahilor48, evenimentele 
petrecându-se clar în Balcani. 

· 

Două categorii de izvoare completează informatia privind societatea dobrogeană în sec.X
XI. Ele sunt sigiliile şi monedele prin prezenta cărora se descifrează bogata ramificatie a 
legăturilor întreţinute de oamenii acestor locuri şi potentialul economic al zonei. Putem afirma 
cu temei că pământul dintre Dunăre şi Mare se prezintă ca cel mai bogat trezorier din spatiul 
românesc în privinţa bogătiei şi varietătii izvoarelor sigilografice şi numismatice. Unele dintre 
aceste sigilii poartă numele unor împărati: Justinian I (527-565)49, Constantin IV (668-685)'°, 
Alexie Comnenul (108 1 - 1 1 1 8)'1 , altele provin de Ia demnitari de frunte aşa cum fusese 
Demetrios Katakalon Catepan de Paradunavon52, Nicetas Eugenianos şi Ioan Vatatzes, Leon 
„magistru şi duce al Asiei", Theodor „primicer şi strateg de Dristra", „Stavrakios spătar şi 
strateg al Tesalonicului" ş.a.53• În ceea ce priveşte circulatia monetară ea se concretizează atât 
în prezenta unor piese individuale cât şi în tezaure. Cantitătile, varietatea şi valoarea lor sunt 
impresionante. De la Ioan Tzimiskes, ca să ne referim numai la revenirea bizantinilor la Dunărea 
de Jos şi până la Alexie III Anghelos, deci începutul secolului al XIIl-lea, a circulat o bogătie 
de monede emise de Imperiu, cărora li s-au alăturat piese bătute de tarii bulgari, de tătari, de 
voievozii Ţărilor Române şi produsele bănăriilor dobrogene54• Numai o societate stabilă cu 
ample valente economice putea menţine o atare circulatie monetară. Apare pe deplin justificată 
multitudinea de podoabe, piese de cult, vase acoperite cu smalt aduse şi apoi executate pe loc, 
care se constituie în cuprinzătoare inventare arheologice ce provin de la locuitorii autohtoni ai 
acestui vechi pământ românesc angajati în amplele legături economice în Pont şi Balcani. 
Matricea fundamentală, care porneşte din substratul geto-roman este civilizatia românească. 
Acesteia i se alătură componente complementare, unele vremelnice, altele de mai lungă durată. 
Dăinuirea pentru istorie va fi trăsătura de bază a societătii autohtone româneşti. 
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MARIA PARIZA 

BADEA CÂRŢ AN LA REVISTA „OVIDIU" 

Despre Badea Cârtan, păstorul transilvan ce cutreiera lumea cu desagii de căiti spre a 
raspândi istorie şi cultură românească, s-au scris câteva volume şi numeroase articole în presa 
vremii. Publicatiile au consemnat şi drumul său spre Constanta. despre care, le 
declara ziariştilor curioşi, că „aceea- i patria lui Ovidiu şi Dobrogea e 
frământată de sînge roman şi român". Ajuns la malul mării spre 
a se îmbarca spre Constantinopol , peregrinul 
neamului îl va căuta pe Petru ·. Vulcan, publicistul şi poetul ce 
semna cu pseudonimul „Picurarul de la Pind" semn al 
sirntirii de baştină. Aceasta, pentru că plkurarul transilvan 
era încercat de dorinta de a-şi cunoaşte fratii păcurari 
din Pind, la ei acasă. 

Stă mărturie în acest sens, o călduroasă scrisoare 
de recomandare elitre 
scrisoare semnată de Petru 
„Gheorghe Cârtan - în 
„Ovidiu" , nr .3 , din 

Se pare, însă, el acest 
ce au scris mergând pe urmele 

De aceea, considerăm · că, 
aduce un interesant aspect 
lume a peste 100 .OOO de căJti româneşti, 
care a pătimit. 

românii din Macedoni a ,  
Vulcan şi publicată sub titlul 

Macedonia" , 
octombrie 1898. 

în revista 

aspect, nu a fost cunoscut de cei 
lui Badea Cârtan . 

•. · redarea în întregime a scrisorii ar 
informational , despre purtltorul prin 

fără cele care i-au fost confiscate, şi pentru 

Si dincolo de aspectul informational, regăsirea documentului ni se pare interesantă prin 
ceea ce înseamnă întâlnirile improbabile ale hazardului şi ale necesitătii din care, în timp, se 
conturează istoria. 

Un român din Transilvania neunită încă, venind în Dobrogea abia alipită la patria mamă, 
spre a ajuta înfrltirea românească, peste fluviul despărtitor. 

Aceasta se întâmpla la sfârşitul secolului al XIX-iea. Peste câteva decenii, la început de 
secol, Cârta Făgăraşului, locul său natal, nu va mai fi la granită, ci în inima României, iar cei 
din sud, păcurarii pe care-i căuta, vor fi chemati la viata nationall, dincoace de Dunăre. 

Scrisoarea nu a fost făcută cunoscută, probabil, şi pentru faptul el dorinta sa nu s-a 
împlinit, fiind nevoit să pornească pe alte drumuri. 

Ştim însl, el a stat alături de fratii din Macedonia, la Roma, în anul următor, la 12  
octombrie 1 899, c u  prilejul unei mărete festivităti de depunere a unei coroane de bronz la 
columna împăratului Traian, întemeietorul Daciei româneşti. 
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La această sărbătoare a latinitătii fâlfâiau maiestuos tricolorul şi drapelul Societătii de 
Cultură Macedo-Române. Lipsea steagul românilor din Transilvania. În semn de solidaritate, 
V .A. Urechia va depune coroana împreună cu transilvanul Badea Cârtan, ajuns la ceremonie 
după 63 de zile de drum. 

Ziarele scriau: „Una prova di solidarita latina". 

Restituiri 

CĂTRE ROMÂNII DE LA PIND 
Primiţi pe vestitul cioban român Gheorghe Cârţan cu braţele deschise, care vine în 

mijlocul vostru din dragoste sufletesdJ., stl ve cun0sct'1. 
El e defel din comuna Opria-Cârţiş6ra, comitatul Ftlgdraş din Transilvania. Ne-a dus 

faima numelui de român în t6td Europa.ftlrtl a ne desminţi zicet6rea: „Sfngele aptl nu se 

face" . 
T6te pop6rele şi-au avut profeţii şi inspiraţii lor, iattl şi noi avem pe al nostru. 

Cârţan este profetul neamului seu. În duhul lui sincer şi convingetor se ascunde ceva 
supra-omenesc, ceva din darul lui Isus, care te uimeşte şi duptl ce îţi dispare dinaintea ochilor, 

ctlci el nu sttl mult timp la un loc, te pune pe gânduri. 
Cu costumul lui ciobtlnesc şi înctllţat în opinci, cu traista de gât piind cu ctlrţi (istoria 

lui Maior despre începutul românilor fn Dacia efavorita lui), cu vorba şi aspiraţiunile sale de 
a-şi afirma fala trecutului seu stremoşesc, ciobanul ista n'are un pic de odihnd, veşnic e în 

ctlletorie, azi aici, mâine în Focşani, cdutând sd cerceteze şi stl afle, ceia-ce milione de felul 

lui nu vor fi în stare stl cun0scd: istoria trecutului pe degete, asupra ctlreia s 'ar încumeta stl 
întrebe şi pe un cap încoronat: „cine a fost mai mare între Traian şi Caesar? ori care a fost 

mai erudit între Cicerone şi Catone ante Cartaginesul?" urmtlrind îndoita ţinttl: de a descoperi 

adeverul şi a 'ţi mesura gradul de cunoştinţe. 
Vorbeşte veşnic în parabole ca şi cum ar fi fost discipolul lui Raby. Fineţea spiritului lui 

îl face stlfie un psiholog alfirei omeneşti, ptltrundend cu uşurinţtl în sufletul cui-va dintr' o 
arunctlturtl de ochi. 

Nu primeşte mila nimenuia, cu t6te ctl, ctlletoriile sale numer6se, întreprinse în anul 

mântuirei 1896-1898, reclamd o mulţime de cheltuieli. 
lnainte de a se îmbarca din Constanţa pentru Constantinopol, d-nul N Adamescu 

proprietar, oferindu 'i un ajutor bdnesc în faţa mai multora, ca stl 'i prindd bine la drum, 
Cârţan cu o mândrie legitimtl i-a observat: 

„No, stl trtliţi d-nule, mie nu'mi trebue bani, dactl aveţi cdrţi daţi'mi, primesc cu 

bucurie ... " 
Am fost martor ocular la acesttl scend, D-nul Adamescu a trebuit stl intre cu el într-o 

librtlrie sd'i cumpere o istorie sd aibtl ce citi în timpul ctlletoriei. 

Şi totuşi Cârţan a ctlletorit mult. Cu ce mijl6ce? acesta e un mister pe care nu 'l spune 

nimenuia. 
A vizitat Roma pentru ca stl vadd cu ochii lui proprii Columna stremoşului seu, lmperatul 

Traian. Ctlci aşa spune Cârţan, ctl el e de-al lui Traian, pentru care motiv a mers pând la 
Spania, stl vadtl unde s 'a nascut Traian. 

La Roma, legenda spune, ctl 6 zile ar fi stat sub Columna seculartl, contemplând ' o în 

extaz pând ce au prins de veste nobilii senatori ca Marchizul Pandolfi, care a gtlzduit pe 

Cârţan, iar comandorul Barcelli, ministrul Regelui, şi comandorul Giantura, succesorul lui 
Barcelli la instrucţiunea publictl, i-au oferit mai multe ctlrţi şi reproducerea Columnei lui 
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Traian. 
Profesorul Maineri, cavalerul Amaule si Altily, poeta Bertini, i-au oferit cilrţi si 

fotografiile lor în semn de iubire. 

A visitat parlamentul si senatul italian, unde i s 'aflJ.cut o primirefrum6sil, mai însemnatil 

de cum s 'ar face unui ambasador special al unei naţiuni. 

Pretutindeni pe unde se duce, la Columnd, la Forul roman, la Vatican, el spune tuturora· 
fn avfntul inspiraţiunei: „ Cives romanus sum! " 

lntrebat de nobilii Italiei, dacil toţi Romdnii sunt asa de destepţi ca el?, Cdrţan respunde: 
„E hei, Domnilor, eu sunt cel mai prost dintre Romdni". 

ln acele locuri visitate la 1581 de Petru Cercel,fratele lui Mihai Vitezul, ciobanul Cdrţan 
se întreţine cu soldaţii regelui si cu geandarmii Papei din Vatican, inspirdnd tuturora sentimente 
romdnesti. 

Cdrţan însil, simţind sgomotul ce l'a stârnit presenţa sa în Cetatea eternd, a sters 'o 

incognito,filril sil-si mai ia ziua bund de la fraţii Italieni, cari pregilteau manifestaţii monstre 
în cinstea lui. 

A visitat Parisul pentru cil voia sil se convingă de splend6rea metropolei luminei, si 

Sigmaringhen, legilnul familiei n6stre domnit6re. 
ln timpul resboiului Spano-American din vara trecutil, m 'am pomenit cu el sosind în 

Constanţa a se îmbarca pentru Constantinopol. 

L 'am întrebat unde merge si mi-a rispuns cil se duce să îmbărbilteze si sil consoleze pe 
fraţii lui de sânge Spanioli la Santiago de Cuba. 

Acestă ţintă însă nu 'i succese.fiind împiedicat de autorităţile vamale din Constantinopol 

din causa neregularitilţei pasaportului. 
L 'am revdut dupil o septămdnd la înt6rcere trist si desolat, pldngendu-se de purtarea 

funcţionarilor vamali. 

La plecare mi-a spus cil se va repedi în Spania sil ducil condoleanţele sale poporului 
Spaniol. 

ln timpul mortei cancelarului Germaniei, Prinţul de Bismark, mi-a spus cil se găsea fn 
Colonia din Germania, schimbându 'si proiectul de a mai merge în Spania în niste timpuri 

atdt de critice pentru ea. 

Acum când ve scriu aceste rînduri, e pe drumul care îl apropie de cilminurile v6stre. 
Din cele ce v 'am scris prin presenta scris6re, si din cele ce veţi.fi citit prin ziare, cilci 

s 'a scris mult despre acest extraordinar cioban, în veţi cun6ste pe deplin cine este si ce cautil 

la voi. 

Primiţi ' l repet cu dragoste, pentru ca sil ducă cele mai frum6se amintiri de la fraţi la 

fraţi. 
Sunt al D-v6stre consângean cu t6til cilldura sufletescil. 

P.VULCAN 

Constanţa 8 Octombrie 1898. 
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ŞTEFAN CAREJA 

Din ciclul „Lacrimile pietrelor'' 

CHIPUL LUI ELPIS 

Privitorule, 

admirdnd acest monument 

tu vezi chipul de marmurll al lui Elpis 

care m-am amestecat de mult cu cei morţi. 

Aceasta îmi era înfllţişarea 

şi uşoarll îmi era inima 

cdnd ai mei legllnau dragostea în ochi 

iar eu md desfiltam printre ei. 

Au pllscut însll ploile în sufletul lor 

şi degete reci 

le-au stins candela privirii 

iar mie mi-au furat vorbele. 

Acum, aici unde zac, 

în fiecare dimineaţil marea 
îmi lasil la tdmpla dreaptil cdntecul ei 

şi pe nisipul de la picioare 

soarele aruncil alune şi nuci 

pentru vrilbiile care îmi ţin de urdt. 

Acesta mi-a fost destinul 

iar tu pleacil-ţi capul 

trecdnd pe ldngil mormdntul meu, 

oricare ai fi! 
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PE TOATE ACESTEA EU, CANDID ... 

Mama mea, înUJ.crimatlJ, 

s-a îngrijit de aceastll steUJ. 

pe care, treclltorule, citeşte-o, 

ca sll afli şi despre mine puţine: 

Rllsfoind albe aripi de pllsllri, 

inocent eram şi sprinten 

zburdam ldngll buzele mllrii 

ca un miel în verdele grdului. 

lntr-o zi tnsll, dragul meu, 

am urmat vocea destinului şi, 

aruncat în valuri, 

am pllrllsit lumina soarelui. 

Abia plecat la drum 

am ajuns astfel la caplltul vieţii 

la vdrsta de 9 ani, 

murind din cauzll cunoscutll 

doar tatlllui meu vitreg ... 

Pe toate acestea 

eu, Candid, le-am plltimit 

dar acum dorm aici 

şi tu ianll-mll cil, 

ademenindu-te la piatra mea 

nu ţi-am putut spune mai multe ... 
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ANA MI-A FOST NUMELE 

Treciltorule, 

numdri1 cu pas domol 

$i treptele acestei istorii: 

Ana mi-a fost numele 

$i curat ca roua mi-era sufletul, 

dar cu vorbe de ocari1 m-au întâmpinat zilele 

iar noaptea m-a privit cu ochi de vulpe ... 

A$a, amdgiti1 de farmecele lume$ti, 

ispita plilcerii mi-a ni1pi1dit inima 

$i m-am însoţit cu fel de fel de oameni. 

Floare otri1viti1, dragostea mea 

îmi seci1 însi1 izvorul râsului de pe buze 

$i curând îmi stinse flacilra vieţii. 

O, dac-ai vedea.fratele meu, 

vi1lul de-ntuneric ce mi-ai aruncat pe faţi1! 

Iar tu care ai citit aici 

nu ascunde nimic din toate acestea, 

ci veste,fte-le surorii tale 

ca si1 creasci1 în smerenie! 
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GROPARUL GAIE 

Cititorule, 

acum ctl nu mai calc ptlrru2ntul moale 

îngllduie si rrulrturia mea: 

Simbrias al mortii-amfost, dar nu mtl pizmui 

deoarece mi-am câstigat trudnic p/iinea 

stlp/ind adânci odi'Ji în cimitir. 

Am pus capacul peste multe chipuri 

dar mut am cobor/it si trist în gropi 

căci tot ltls/ind cosciugele-am aflat 

ctl drumftlrtl întoarcere e moartea . . .  

Cu rru2na pe genunchiul cerului îţi spun 

ctl dintre toate mai cu spor 

furat-am doar morm/intul celuia cu dinţi de aur 

ca stl-mi tocmesc din viaţtl bocitoare . 

Nefiind cine stl se g/indeasd1 

la mine, Gaie groparul, 

aseaztl. tu strtlinule, un g/ind de ierttlciune. 

Stlntltate buntl! 
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VANGHELE APUCATUL 

Viaţi1 linil dupi1 voia inimii 

$i multi1 si1niltate, 

treci1torule ! 

Nenorocul îşi rostogoli ghemul spre mine 

şi mi1 sluţi când scoica lunii 

lmi vi1rsi1 pe cap un cazan de foc 

şi o perdea de nori îmi ci1zu peste minte . . .  

Neştiind aceasta, gura lumii 

a zis ci1 sunt strâmtorat din naştere 

$i în lungul şir al anilor 

am cules numai râsul ei. 

Puţini mi-au acoperit trupul cu mila. 

Ri1mas ca o buleandri1 veche 

şi nesperând alt cântec de la viaţi1 

am alergat şi grabnic 

mi-am si1pat casi1 în malul mi1rii... 

Cu totul am tri1it 30 de ani. 

Acestea au fost zilele mele 

dar fereşte-te si1 gândeşti 

ci1 Vanghele apucatul a fost nefericit! 
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VIRGIL LUNGU, 
CONSTANTIN CHERA 

MORMINTE PICTATE DIN DACIA PONTICĂ 

Importanta şi rolul Dobrogei în contextul istorico-arheologic al României sunt deja 
cunoscute, fiind deseori subliniate şi pertinent argumentate atât în lucrările de strictă specialitate, 
cât şi în cele având caracter de sinteză. Cercetările arheologice cele mai recente vin să 
întregească unele aspecte istorice cunoscute ale Dobrogei sau să contureze altele noi. Creuzet 
al unor sinteze etnoculturale, teritoriul dintre Dunăre şi Mare ne oferă importante monumente 
arheologice dintre care, deocamdată, ne vom referi la Mormintele pictate de la Constanta şi 
Axiopolis (Cernavodă). 

În februarie 1988 s-a descoperit, în aria uneia din necropolele anticului Tomis un mormânt 
de o valoare cu totul ieşită din comun. Este vorba de o cameră funerară cu dromos. Mormântul 
cavou are planul dreptunghiular (dimensiuni interioare: 2,80 m x 2,30 m x 2,05 m) şi este 
prevăzut cu un mic culoar de acces ( dromos). Ceea ce conferă acestui lăcaş sepulcral o valoare 
cu totul deosebită este realizarea artistică a interiorului. Peste tencuiala care acoperă în totalitate 
materialul de construcţie a fost pictată, în tehnica „a Secco", o amplă suită de reprezentări 
antropomorfe, zoomorfe şi fitomorfe. Precizăm de la început că întregul monument a fost 
pictat urmărindu-se o compartimentare specifică (arcade, pereti ,  boltă). 

Pe toti peretii complexului funerar sunt reprezentate mai multe chenare rectangulare 
simple. Trecerea de la pereti la boltă este marcată de o bandă continuă cu ove. Pe peretele de 
sud, deasupra intrării în cavou este pictată, în manieră naturistă, într-o cromatică vie, o scenă 
cu patru porumbei, cu un decor vegetal, care beau apă dintr-o cupă. Peretele vestic comportă 
la rândul său o bogată decoratie zoomorfă şi fitomorfă, constând din două scene în care sunt 
pictate, în aceeaşi manieră, patru potâmichi, dintre care două se adapă din acelaşi tip de cupă, 
iar celelalte ciugulesc în preajmă, şi un iepure care mănâncă struguri dintr-un coş răsturnat. 
Observăm atentia şi ştiinta cu care pictorul antic a reuşit să redea accentele de lumină, reflexele 
şi umbrele purtate. 

Pe latura de nord a cavoului, într-o generoasă arcadă oferită de construcţie este înfăţişată 
o masă rituală, la care sunt prezente, în pozitii specifice, şapte personaje masculine: cinci pe 
cline (patul roman caracteristic) , unul în stânga imaginii, lângă masa rotundă, iar celălalt în 
partea opusă. Cele două personaje în picioare tin în mâini vase rituale. Încercării de 
individualizare portretistică şi perspectivă în racursi i se adaugă, pentru caracterizare, 
vestimentatia tipic romană. În plan secund se profilează siluetele stilizate ale unor arbori, 
sugerând desfăşurarea ceremoniei în exterior. Întreaga scenă se înscrie pe un fond luminos, 
formele fiind demarcate prin contururi puternice, iar diferentierea de substantă se realizează 
prin valori tonale calde. 

Peretele estic, foarte bine conservat, ca de altfel întregul ansamblu,  înfăţişează doi păuni 
afrontati care ciugulesc dintr-un coş cu fructe. Vegetatia este sugerată prin câteva plante şi 
arbori. Reflexele şi efectele luministice sunt redate cu măiestrie şi acuratete, cu o vervă picturală 

64 



care le conferă un caracter modem, de o substllntialitate şi forţă vizuală remarcabile. 
Bolta întregului edificiu are o decorahe fitomorfă continuă, arabescul vrejurilor 

delimitând câmpuri în interiorul cărora sunt înscrise alte plante stilizate. 
Culorile utilizate mai frecvent sunt roşul şi negrul, precum şi galbenul, albastrul, verdele 

şi albul. 
În interiorul cavoului, aflat sub nivelul actual al solului, au fost depuse în sicrie de lemn 

corpurile a patru defuncti în pozitie întinsă, orientate cu capul la vest şi mâinile întinse pa 
lângă corp, după ritualul specific epocii. La acestea se adaugă un schelet în pozitie adunată, 
descoperit în stânga intrării şi altul, de copil, depus într-o amforă spartă, în dreapta. Mentionăm 
că înhumările au fost făcute succesiv. Inventarul funerar se compune din obiecte personale cu 
care unul din defuncti (mai exact defuncta) a fost înmormântată şi anume: un philacterium, 
mai multe mărgele poliedrice fatetate, două brătări de bronz din sârme răsucite. În sicriu a mai 
fost găsit un unguentarium fusiform cu bulb la mijloc. La celelalte schelete nu au fost găsite 
obiecte de inventar. Întregul inventar ne oferă importante repere cronologice pentru datarea 
întregului monument funerar. Toate obiectele de inventar din cavoul tomitan îşi găsesc analogii, 
până la identitate, în necropolele Scythiei Minor. Astfel, exemplare asemănătoare cu 
unguentarium-ul nostru au fost semnalate în necropla creştină de la Callatis1, datându-se la 
mijlocul şi a doua jumătate a sec. al IV-iea, precum şi în necropola similară a Tomisului2, 
unde un unguentarium identic a fost găsit în asociere cu o fibulă de tipul „zwiebelknopffibel" 
care se datează aproximativ între anii 340-380 p. Chr. Brătările îşi găsesc perfecte corespondente 
la exemplare documentate tot în necropole dobrogene, cum sunt cele de la Histria3 şi 
Noviodunum4• 

La Callatis astfel de brătări se plasează cronologic în al doilea şi al treilea sfert al sec. al 
IV-lea p.Chr. Tot în acest veac se datează şi mărgelele poliedrice fatetate, cu analogii identice 
în necropola callatiană5• În concluzie, cavoul tomitan poate fi încadrat cronologic pe tot 
parcursul sec. al IV-lea şi primele decenii ale secolului următor. În această lungă perioadă au 
avut loc construirea camerei funerare şi înmormântările succesive. 

Tipologia Cavoului . Astfel de lăcaşuri sepulcrale, construite din piatră de calcar şi 
cărămizi îşi au originea în mormintele de tip hypogeic care apar în Dobrogea încă în perioada 
elenistică6, sunt întâlnite în plină epocă romană şi se perpetuează până în perioada romano
bizantină aşa cum o dovedesc cavourile de la Callatis7, Hârşova8, Durostorum (Silistra)9 şi 
Ossenovo10• Cel mai târziu mormânt de acest tip îl reprezintă cavoul creştin de la Axiopolis 
(Cemavodă)11 care se datează la sfârşitul sec. al VI-lea şi primele decenii ale secolului următor. 

Exemplare grăitoare ale continuitătii noastre, aceste cavouri nu puteau fi construite decât 
de populatia sedentară romanică prezentă în veacurile IV-VII pe teritoriul dintre Dunăre şi 
Mare. 

Concluzii preliminare. Pictura întregului mormânt pledează şi ea pentru o încadrare a 
cavoului în sec. IV p.Chr. Vasele (probabil de argint) pe care le tin în mâini cele două personaje 
în picioare, precum şi platoul cu decor perlat pe margini de pe masă îşi găsesc bune analogii la 
exemplare similare din tezaurul de la Pietroasa12, iar patera şi cana trilobată (oenochoe) din 
mâinile personajului din dreapta imaginii sunt foarte asemănătoare cu cele pe care la tine în 
mână personajul pictat din cavoul de la Silistra, datat în epoca lui Teodosius13• 

întreaga pictură comportă scene cu profunde semnificatii simbolice şi rituale, iar maniera 
picturală apartine aşa-zisului „stil frumos"14 din deceniul al V-lea al vecului al IV-lea p.Chr., 
caracterizat prin întoarcera temporală la subiecte păgâne şi la naturalismul antichitătii greco
romane. 

Motivele florale, arborii şi păsările pot fi lesne interpretate ca o evocare a Paradisului. O 
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Peretele vestic al cavoului de la Cernavodă Mormântul - cavou de la Axiopolis (Cernavodă) 

Placa de cancelli care bloca intrarea în cavou Coltul de N-E. Cavoul de la Axiopolis 

• o·· . .  �t"lf I 

IQ 
Coltul de S-E. Cavoul de la Axiopolis Inventar funerar. Cavoul de la Axiopolis 
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Cavoul - Hypogeu.Bolta şi peretele de vest. 
(sec. IV p. Chr) 

Cavoul - Hypogeu cu picturii de la Tomis. 
(sec. IV p. Chr. - peretele de vest, de nord, 
de est) 

Cavoul - Hypogeu cu picturii de la Tomis. 
(sec. IV p. Chr. - peretele de sud) 
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Cavoul - Hypogeu cu picturii de la Tomis. 
(sec. IV p. Chr. - peretele de nord cu 
reprezentarea bandictului funerar) 



scenă similară este redată pe un platou de argint găsit la Cesena şi comportând aproximativ 
aceeaşi datare.15 Ne aflăm, credem , în fata unei mese rituale celeste, într-un loc de perfectă 
beatitudine în care actul ritual al spălării mâinilor este evident. 

Acest ritual este subliniat printr-o simbolistică adecvată, constând din tinerea obiectelor 
specifice în mâini de către cele două personaje aflate în picioare. Toată pictura ne situează nu 
numai la cumpăna a două perioade distincte, romană şi romano-bizantină, dar şi la hotarul 
dintre crepusculul păgânismului şi zorii noii religii monoteiste. 

Pot fi însă decelate din întreaga picturii semnificatii şi conotatii proprii fiecărei lumi în 
parte, dar paternitatea acestora poate fi revendicată în egală măsură de cele două religii. 

Totuşi nu lipsesc cu desăvârşire elemente care ne-ar putea detennina să atribuim cavoului 
caracter creştin: orientarea V-E, creştinească, a scheletelor din interior şi inexistenta ofrandei 
funerare. Toate obiectele găsite (două brătări din bronz în torsadă, un filacterium din argint, 
câteva mărgele) nu reprezintă decât obiecte de port, pe care defunctii le-au folosit în timpul 
vietii. Că cei înmormântati , orientati V-E erau creştini, nu încape nici o îndoială, iar în cazul 
acesta, filacterium-ul căpătând întelesuri creştine, cu atât mai mult cu cât Sf. Chrysostomos ne 
informează că doamnele de la Constantinopol purtau în mod obişnuit în sec. IV p.Chr. 
Evanghelia în cutiute, în dreptul inimii 16• În fine, atmosfera de „refrigerium" este evidentă, 
fiind subliniată simbolic prin tinerea paharelor în mâini de către doi dintre defuncti, în scopul 
potolirii setei sacre. Apoi, întreaga scenă poate fi şi o aluzie la Euharistie, la aşa-zisa „fractio 
panis", cele sase coşulete putând cantine pâine, iar platoul de pe masă, peşte18 •  Scene similare 
ne sunt documentate în catacombele cu caracter creştin de la Roma: Priscilla, San Calisto, dar 
mai ales SS. Pietro Marcellino, un�e scena ospătului funerar din cubiculum 78 (peretele din 
fund) este cea mai asemătătoare cu cea tomitană19• 

Tot de simbolistica de dincolo de mormânt poate fi legată şi imaginea cu porumbitele de 
pe peretele de sud, precum şi cea cu potâmichele de pe peretele vestic . O scenă foarte 
asemănătoare o întâlnim pe mozaicul mausoleului Galiei Placida de la Ravennaw. 

Nici scena cu păunii afrontati care ciugulesc fructe (rodii) dintr-un coş nu poate fi străină 
de o anume simbolistică, aceste păsări fiind simbolul învierii si al imortalitătii omului. Scene 
asemănătoare întâlnim atât pe peretii cavoului descoperit la Silistra, cât şi în cubiculum-ul de 
pe via Oino Campagni (Roma)21 • 

Aflat la frontiera dintre perioadele romană şi romano-bizantină, monumentul ni se 
înfăţişează ca o imagine remarcabilă a prosperitătii economice şi a rafinamentului artistic şi 
spiritual Ia care s-a ridicat populatia romanică a Dobrogei antice. Asemenea lăcaşuri sepulcrale, 
aşa cum arătam, apar cu o frecventă destul de mare în teritoriul danubiano-pontic, evidentiind 
disponibilitătile materiale ale populatiei locale. 

Dacă mormântul pictat de la Tomis se încadrează perioadei de tranzitie, cel de la Axiopolis 
- despre care va fi vorba mai jos - se include fără nici un fel de dubii perioadei şi culturii 
creştine. 

Constructia funerară creştină de la Axiopolis constă dintr-o singură cameră funerară, de 
formă rectangulară, cu axul lung pe directia E-V, având următoarele dimensiuni exterioare: L 
= 4,07 m, I =  2,60 m, î = 2,30 m. Accesul în camera funerară se face direct printr-o deschizătură 
aflată în partea de est, având înăltimea de 0,97 m şi lăţimea de 0,73 m. 

Tot ca elemente constructive menţionăm că pe una din laturile lungi, dinspre nord, se 
află două nişe având dimensiunile de 0,25 X 0,20 m. Ele se află la o înăltime de l ,OO l m  de la 
nivelul de zacere şi la o distantă de 1 ,50 m una de alta. Pe peretele interior, dinspre est, deasupra 
intrării,  se află un suport triunghiular care servea, probabil, la păstrarea unui opaiţ. 

Ca material de construcţie a fost folosită piatra de calcar22, nefasonată, iar ca liant -
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mortarul (varul hidraulic) . 
Pereti i  extt-riori nefiind fasonati se aflau în contact direct cu pământul viu, iar bolta era 

construită în întregime din cărămizi. Podeaua camerei funerare este construită din pământ viu, 
bine tasat, iar întregul interior este bine lutuit cu un amestec de pământ galben şi paie peste 
care a fost aplicată pictura cu vopsea roşie, în tehnica temperei. Pictura constă dintr-o alternantă 
de cruci şi pomi de diferite mărimi. Astfel pe peretele de vest este redată o cruce bizantină cu 
hastele lăţite, încadrată de doi pomi, câte unul în fiecare parte; pe peretele de sud sunt redate în 
mod schematic trei pomi, aceeaşi pictură repetându-se pe peretele de nord . Pe peretele dinspre 
est, în interior, în stânga şi în dreapta intrării sunt pictate câte o cruce cu hastele lăţite şi câte un 
pomJos, la bază, în dreapta intării, este rrcfată încă o cruce simplă. La intrarea în cavou, în 
exterior, se află pictate, tot cu rosu , do1 1�  l i tere: O şi Y, o cruce cu hastele lăţite (ştearsă în cea 
mai mare parte) şi un pom, de asemenea, slab reprezentat. La intrare, imediat în dreapta, 
revine acelaşi motiv al pomului încadrat într-un chenar de culoare roşie, iar în stânga o altă 
cruce, circumscrisă tot unui chenar dreptunghiular. Deasupra intrării se află pictată forma 
literei teta (0), aceasta fiind abrevierea de la 0 [Eu] . Asemenea monograme întâlnim frecvent 
pe inscriptii sau alte obiecte di verse de epocă romano-bizantină23• Intrarea în cavou era blocată 
de o placă de cancelli, din calcar, având înăltimea de 1 ,4 1  m, lăţimea de 0,96 m şi grosimea de 
0 , 12  m. Pe una din fete era sculptată o cruce încadrată într-un chenar lat, având ca decor 
frunze de acant sculptate. Tipul de cruce de pe placă este bine cunoscut pentru secolul al VI
lea, fiind prezent şi pe alte monumente de artă creştină în Scythia Miror24. Pe aceeaşi parte a 
plăcii au fost executate, prin zgâriere, diverse linii fără nici o semnificaţie, un şir de triunghiuri, 
precum şi  un brad reprezentând motivul schematic al  pomului vietii25• Aceste sgrafitări sunt 
însă ulterioare. Pe spatele plăcii se poate obseva încă o cruce, dăltuită cu lovituri mărunte. 

După înlăturarea plăcii care bloca intrarea în cavou, în interior au fost observate cinci 
schelete orientate E-V, privirea la răsărit, dintre care, se pare, două de bărbaţi , două de femei 
şi unul de copil. S-a putut observa la două dintre schelete, cele dinspre latura sudică, poziţia pe 
piept a mâinilor, celelalte schelete erau aşezate în pozitie întinsă pe spate, fără a putea preciza 
pozitia mâinilor în raport cu corpul .  Cele cinci schelete sunt o dovadă că lăcaşul funerar 
reprezenta un cavou de familie, iar înmormântările s-au făcut succesiv, fără să putem preciza 
intervalul de timp între înmormântări . 

Inventarul funerar se reduce aproape în exclusivitate - cu excepţia unor fragmente 
provenite de la o casetă din lemn şi a unui cuţit - la obiecte strict personale. Dintre aceste 
obiecte amintim: o cruciuliţă din aur (2,6 cm x 2,2 cm; greutatea = 4 , l  7gr.) cu o montură 
circulară în care este încrustată o piatră semipretioasă, doi cercei din aur, o cataramă şi o 
verighetă din bronz. 

Încadrarea cronologică. Lipsa monedelor ne determină să apelăm, pentru încadrarea 
cronologică a întregului monument creştin ,  atât la inventarul funerar, cât şi la maniera de 
executie a picturii de pe peretii interiori ai cavoului. Întreaga pictură trădează o manieră de 
execuţie târzie, caracteristică veacului al VI-lea, ca şi crucile bizantine, tipice pentru această 
perioadă de timp. Acelaşi lucru se poate spune şi despre pomii pictaţi pe peretii inetriori ai 
cavoului, redaţi într-o manieră schematică şi înfăţişând, fără îndoială, PARADISUL. Pentru 
datarea mai sus amintită pledează şi cruciuliţa de aur. O datare mai largă ne este oferită însă de 
catarama din bronz care indică sec. VI-VII .  Un argument de datare mai restrânsă a 
monumentului creştin - la sfârşitul secolului VI p.Chr. - îl reprezintă placa de cancelli care 
bloca intrarea în cavou. Este lesne de înţeles că aceasta nu putea fi adusă aici decât în urma 
unor evenimente tulburi care puteau duce Ia distrugerea bazilicilor Axiopolisului. Un asemenea 
eveniment care să afecteze atât de grav Axiopolisul şi bisericile acestuia poate fi identificat cu 
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atacul pustiitor al avaro-slavilor din 587 p.Chr. Numai în atari conditii, locuitorii oraşului şi
au putut permite folosirea plăcii de cancelli ca uşă care să blocheze intrarea în cavou. Avem 
deci, în această situatie, un „terminus post quem" pentru datarea întregului monument creştin. 
Nu excludem nici posibilitatea ca mormântul cavou să fi fost construit înaintea evenimentului 
amintit şi nici nu putem face vreo precizare pentru intervalul de timp scurs între fiecare înhumare 
sau când a avut loc ultima. 

Contuzionând, întregul complex funerar de la Axiopolis se datează la sfârşitul sec. al 
VI-lea şi începutul sec. al Vii-lea. 

Scurte consideraţii istorice. Aşadar, Axiopolisul ni se înfătişează nu numai ca un 
veritabil port la Dunăre sau ca reşedintă a unor unităti militare26, dar şi ca important centru 
religios creştin al Scythiei Minor, fiind întâlnit chiar pe lista episcopatelor provinciei27• 
Săpăturile arheologice au scos la lumină incontestabile dovezi ale existentei creştinismului la 
Axiopolis încă de la începutul sec. al IV-iea. Prezenta creştinilor la Axiopolis ne este clar 
documentată de o inscriptie descoperită în bazilica extramuros, în fata portii de nord a cetătii, 
cuprinzând numele a trei martiri: Chirii, Chindeas şi Dasius (Tasios)28 , ucişi aici aşa cum ne 
relatează textele Martirologiilor, ca urmare a persecutiilor lui Diocletian, dezlăntuite în anii 
303-304 p. Chr. Declanşarea acestor persecutii atestă o stare de fapt anterioară acestui secol, 
adică existenta în oraşul dunărean a unor creştini încă din secolul al Iii-lea . O altă inscriptie, 
mai târzie, aminteşte de gotul Gibastes şi fiica acestuia Anthusa29, ceea ce ar putea constitui o 
dovadă că Axiopolisul să fi depins în vremea aceea din punct de vedere religios de episcopul 
arian Auxentius30, urmaşul lui Ulfila31• În incinta cetătii a fost identificată o presupusă bazilică 
cu baptisteriu care avea şi o capelă funerară32• La toate aceste dovezi arheologice cu privire la 
existenta creştinismului la Axiopolis, cavoul de la Cernavodă vine să sporească numărul 
monumentelor creştine din această parte, generând chiar o serie de concluzii pe care le inserăm 
în studiul de fată. Descoperirea de la Cernavodă relevă continuitatea de locuire a oamenilor în 
forme noi de viată, care poartă pregnant pecetea creştinismului, venind să infirme exagerările 
lui Procopius precum că Scythia ar fi fost în această petioadă de timp o tară pustie şi părăsită. 
În realitate, Dobrogea beneficiază în sec. al VI-lea de o reală perioadă de prosperitate, înflorire 
economică şi culturală chiar dacă în acest veac se cunosc invaziile şi atacurile barbare ale 
kutrigurilor, avarilor, bulgarilor şi slavilor. 

Constructia funerară creştină demonstrează şi posibilitătile materiale ale unei părti a 
populatiei locale cu bună stare socială, de a-şi dura trainice lăcaşuri sepulcrale, acestea putând 
fi - poate alături de altele neidentificate încă - o oglindă fidelă a prosperitătii oraşului, când 
sunt înregistrate chiar chiar unele refaceri ale cetătii în timpul lui lustinian33• 

O problemă care se cere elucidată este aceea legată de caracterul etnic al celor înhumati. 
Este în concordantă cu orice logică istorică cum că numai oameni ai locului, autohtoni, îşi 
puteau zidi pentru eternitate o asemenea constructie funerară, aşa că este exclus să avem de a 
face cu nişte migratori în trecere, aceştia, dacă ar fi să ne referim numai la bulgari şi slavi, 
primind „botezul lui Christos" mult mai târziu. 

O ultimă concluzie care se impune este şi aceea că înhumatii din cavoul de la Cernavodă 
(Axiopolis) nu erau nicidecum nişte prozeliti, ci de mult purtători ai religiei creştine, credintă 
care le-a fost transmisă peste veacuri de generatiile anterioare cu care se înrudeau. 

În încheiere se impune a releva şi faptul că această descoperire reprezintă, până acum, 
cel mai târziu monument creştin descoperit în Scythia Minor, înscriindu-se ca o contributie 
la o mai bună cunoaştere a istoriei Dobrogei, orice urmă de natură creştină constituindu-se 
într-o veritabilă dovadă a continuitătii noastre pe aceste meleaguri. 
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JUSTIN TAMBOZI 

PETRU VULCAN 
(1869-1922) 

Scriitorul, publicistul, animatorul cultural Petru 
Vulcan, unul dintre pionierii culturii româneşti din 
Dobrogea, merită a fi evocat cu căldură ş i  
recunoştinţă, pentru ceea ce a făcut pe tărâm spiritual 
în oraşul maritim cel mai important al Tării. Era de 
sorginte aromân, numele său adevărat fiind Petru 
Ghinu. S-a născut în B itolia, zonă populată de 
aromâni sau vlahi , din Macedonia, la 25 iunie 1 869, 
fiind fiu al lui Dimitrie Ghinu şi al Mariei Darvinga. 
Îşi începe studiile în tinutul natal , printre aromânii 
ce-şi păstrau cu străşnicie limba, obiceiurile din 
străbuni, îndeletnicirile tradiţionale. Dornic de carte, 
părintii îl trimit în 1880, la rude, în România. Aici, 
urmează gimnaziul din Turnu Severin, după care 
devine elev al Liceului din Craiova. în cetatea Băniei, 
viitorul publicist şi scriitor îl are printre profesori pe 
M ihail Strajanu , iar printre colegi,  pe Traian 
Demetrescu (Tradem) . După bacalaureatul luat în 
1 89 1 ,  face Facultatea de Drept din Bucureşti. Este 
colaborator la revista „Familia" din Oradea, legând 
peste ani o trainică amicitie cu directorul acesteia, 

Profiluri 

PETRU VULCAN 

Iosif Vulcan. Funcţionar în Bucureşti, colaborează la „Lumea nouă", „Adevărul ilustrat", 
„Românul", „Epoca", „Povestea vorbei" ,  precum şi la „Frăţilia" si alte publicatii aromâne. O 
activitate rodnică va desfăşura la Constanta, unde este numit şef de birou Ia Prefectură. În 
oraşul de pe malul mării se va afirma ca un intelectual de prestigiu. Este fondatorul primei 
reviste culturale din Dobrogea, „Ovidiu" şi al cercului literar şi şriintific cu acelaşi nume
simbol al latinitătii noastre. în paginile revistei, care a apărut în 88 de numere, între 15 .IX. 1 898 
şi 30. VII . 191  O, Grigore Tocilescu şi-a publicat serialul „Monumentul triumfal de la Adarnklisi", 
M.D.Ionescu (Marin Ionescu-Dobrogianu) serialul de articole „Din geografia Dobrogei", alte 
colaborări importante fiind semnate de Nicolae Iorga, l.Petrovici, G .Dem.Teodorescu, Marcu 
Beza, N .Batzaria ş.a. Petru Vulcan, împreună cu colaboratorul său apropiat, actorul şi dirijorul 
C.P.Demetrescu (Cassius) au ştiut să atragă în jurul revistei şi în cadrul Cercului „Ovidiu" 
personalităti marcante ca: l .L.Caragiale, Spiru Haret, N .Iorga, Ioan Kalinderu, George Murnu, 
V .A.Urechia etc.,  mai toti tinând conferinţe la Constanta. în cadrul spectacolelor cu public 
organizate de Cerc. Între colaboratorii literari ai revistei s-au numărat nume cunoscute în 
epocă precum Corneliu Moldovanu, Dimitrie Nanu, G .Tutoveanu, Ion Gorun, acestora 
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adăugându-li-se tineri debutanţi de autentic talent ca Nuşi Tulliu sau Eleonora I .Predescu
Nour, denumită de P.Vulcan o „Ada Negri a Dobrogei". P.Vulcan este şi fondatorul primei 
biblioteci publice la Constanta, Biblioteca Universală „Ovidiu", lăsată moştenire urbei, 
împreună cu imobilul respectiv din centrul oraşului. A întreţinut relaţii cordiale cu Cercul 
literar „Ovidio" din Sulmona. În revista condusă de el, P.Vulcan a publicat articole, poezii şi 
chiar un fragment de roman, folosind şi pseudonime ca Don Pedro, Picurarlu de la Pind, Vul
Pe. De altfel, el a tipărit mai multe cărţi ambiţionând să fie un scriitor total :  poet, prozator, 
dramaturg, eseist. De la primul său volum de versuri, ,,ZOri" (1 889) la „Bucăţi alese" ( 1920) 
desfăşoară o strădanie meritorie, chiar dacă modestă, ca rezultate. Epoca literară însăşi avea 
un caracter patriarhal şi bucolic, o anume tentă de provincialism, care i-a marcat pe multi alţii. 
Pe de altă parte, P.Vulcan evocă în română sau în graiul aromân, în volume de versuri ca 
„Limba iubirei" ( 1 892) , „Pontice" ( 1898) sau „Lilice de la Pind" trecutul de tradiţii pastorale 
şi cărvănăreşti ale strămoşilor săi, cu sfiiciuni sau accente patetice, cu stângăcii chiar, dar într
a notă de autenticitate care-l absolvă de furcile caudine ale criticii .  Prozele lui au conţinut 
autobiografic („Dragomir" , „Icoane de viată") , evocă imagini şi aspecte etnografice 
(„Armâna") , ori descriu moravuri contemporane, ca în fragmentul de roman „Mizerabilii 
noştri". 

Sunt multe aspectele pe care le-a îmbrăţişat, cu sârguinţă, intrepridul Petru Vulcan. 
Astfel, din 1 897, vreme de zece ani, a fost director literar al publicaţiei bucureştene „Revista 
Poporului", fondată încă din 1893 de Al .Spiru, care era şi proprietarul acesteia. Prezenta lui 
Petru Vulcan ca director literar al acestui periodic din capitala Tării,  nu însemna doar 
confirmarea meritelor sale, ori nevoia de a se „lansa" el însuşi în cadrul naţional, ci, credem, 
răsfoind paginile ei îngălbenite de vreme, o ilustrare a devoţiunii sale faţă de ceilalţi . Căci, în 
numerele „Revistei Poporului" regăsim multe din condeiele lansate de Petru Vulcan în revista 
„Ovidiu": Nuşi Tulliu, Eleonora Predescu-Nour, Florian Becescu, N.Varone, M .A.Renert, 
Al.St.Vemescu ş .a.  În treacăt fie spus, dacă poetul Nuşi Tulliu nu a rămas un nume uitat prin 
reviste, ci este autor al mai multor cărţi , unele editate în străinătate, deci bucurându-se de o 
circulaţie remarcabilă, volumele sale putând fi consultate în biblioteci din numeroase oraşe şi 
ţări , poeta Eleonora Predescu-Nour merită, după atâta vreme, un gest reparator, de a i  se aduna 
poeziile risipite prin reviste, într-un volum (a mai publicat în „Dobrogea ilustrată", „Noua 
revistă a Dobrogei", „Cronica literară" etc.). 

Revenind la Petru Vulcan, el este iniţiatorul primelor Almanahuri şi Albume din această 
parte a tării. În 1900, împreună cu dr.Taseu Sunda, T.G.Dabo, Nicolae Tacit, a elaborat şi 
tipărit, la Tip.Aurora din Constanta, un „Almanah macedo-român",  în 160 pagini, care rămâne, 
cronologic vorbind, prima publicaţie de acest gen din Dobrogea. Subintitulat: „Pentru ştiinţă, 
literatură şi cultura poporului macedo-român", rostul lui a fost, desigur, să contribuie la 
luminarea fraţilor aromâni din ţările balcanice. Că Almanahul s-a bucurat de succes, ni-l 
confirmă faptul că a fost continuat cu alte două, cu acelaşi titlu, unul în 1901-1902, în 1 84 
pagini, celălalt în 1 903, în 102 pagini, acestea fiind tipărite în condiţii grafice mai elegante, la 
Bucureşti . Fireşte, aceste Almanahuri sunt azi de interes documentar, prin datele ce le conţin, 
ca şi prin ilustraţiile lor. Ele sunt, însă, rarităţi , puţin cunoscute, existente în câte un exemplar, 
în marile biblioteci . O lucrare elaborată şi tipărită de Petru Vulcan, de data aceasta de unul 
singur, şi care este rară ca şi Almanahurile descrise mai sus, nesemnalată de bibliografia adnotată 
şi comentată „Presa dobrogeană" (BJ.C., 1985), este: „Albumul naţional al Dobrogei. 1 866-
1 877-1906", editat la Tipografia Regală din Bucureşti, în anul Jubileului de 40 de ani al domniei 
regelui Carol I. Vom face o succintă descriere a lui, după exemplarul aflat în posesia noastră. 
Articolul introductiv subliniază că motivele „puternice de inspiraţiune fericită pentru geniul 

74 



românismului de pretutindeni" au 
fost aniversarea „celui de al 40-
lea an de domnie glorioasă a 
M .S .Regelui Carol I al  
României", cât şi împlinirea a 
„ 1 800 de ani de la colonizarea 
Daciei de Divul Împărat Marcu 
Ul piu Traian", consemnând apoi 
part1c1parea Dobrogei la 
Expoziţia Natională de la 
Bucureşti, ilustrând progresele în 
toate planurile înregistrate de 
provincia transdunăreană după 
revenirea ei între fruntariile 
legitime ale Tării.  Urmează un 
articol despre Mircea cel Bătrân, 
semnificativ şi necesar, prin care 
Dobrogea este atestată ca parte 
integrantă a Ţării Româneşti . 
După prezentarea familiei regale, 
numeroase articole, cu ilustratiile 
aferente fiecăruia, înfătişează 
notabilitătile celor două judete, 
Constanta şi Tulcea, de-a lungul 
anilor (Remus Opreanu ,  Luca 
Ionescu,  Scarlat Vârnav , 
Constantin Pariano, Paul 

Stătescu), o serie de generali şi colonei (inclusiv col.M.Capşa, prefectul de atunci al 
jud.Constanta), primarii principalelor localităti (începând cu Ioan Bănescu), marii proprietari 
rurali,  comercianti, industriaşi,  un Joc important avându-l în economia lucrării personalitătile 
culturale, religioase, etnice. Printre personalităti îi regăsim pe Ioan N .Roman, preşedintele 
sectiei Constanta a Ligii Culturale, poet, publicist remarcabil , pe Virgil Andronescu, directorul 
Liceului particular din Constanta, pe doctorul Nicolae Marinescu-Sadoveanu, pe vestitul oculist 
lbraim Themo, pe T.G.Dabo, preşedintele Societatii de cultură şi binefacere a românilor 
macedoneni , pe editorul şi librarul Grigore M.Grigoriu, pe preşedintele Societătii veteranilor 
Ştefan Georgescu, pe fratii Mihail şi Vasile Cotta, comercianti şi filantropi, multi altii. Se 
întelege că acest Album oferă informatii interesante şi ilustratii greu de găsit. în volum figurează 
şi câteva reproduceri după xilogravuri realizate de artistul plastic Marius Bunescu, aflător 
multi ani în Constanta dinaintea primului război mondial, secretar al Cercului şi revistei 
„Cultura" (condusă de C.P.Demetrescu): „Columna Traiană", „Mircea cel Bătrân", vignete, 
coperta însăşi. Acestui artist, Petru Vulcan îi consacră un articol elogios în finalul Albumului, 
din care spicuim: „Specialist în xilografie, s-a remarcat prin lucrări (precum): coperta revistei 
Cultura, Farul, Timbru de binefacere al Cercului Cultura, Timbrul jubiliar de 40 de ani de 
domnie ai M .S .Regelui Carol I, în fine, executarea copertei Albumului Dobrogei ( .. . ) , portretul 
lui Mircea cel Bătrân (etc.)" . . .  „Aducându-i multurnită publică şi felicitări sincere, ne adresăm 
celor puternici: nu e păcat că asemenea talente, menite să devie fala neamului, să se piardă în 
necunoscut din cauza lipsei de mijloace? Fireşte, avem şi noi milionarii noştri , de aceea ne 
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doare inima când nu contribuie cu obolul lor la cultivarea talentelor" . Deşi Petru Vulcan nu se 
referă şi la picturile de mare valoare ale lui Marius Bunescu, ne aflăm abia în anul 1906, când 
artistul făcuse putine tablouri , subliniem ajutorul real acordat, propulsându-l pe artist, prin 
Timbrul jubiliar, în atentia înaltelor foruri, şi insistând, prin apelul amar adresat potentatilor 
vremii, ca acesta să fie ajutat. Si norocul va surâde artistului care, din 1 906, chiar, va pleca la 
studii la Milnchen, revenind verile„. 

În finalul acestor însemnări despre Petru Vulcan, trebuie să arătăm că el nu a încetat 
niciodată să scrie, să afirme ideile şi valorile româneşti , şi că a fost fericit să apuce bucuria 
Ţării întregite de după primul război mondial . S-a stins din viată la 5 februarie 1922, în oraşul 
pe care l-a iubit şi slujit cu credintă, Constanta, unde nu mai vedem azi, din păcate, manifestările 
vibrante pe care le-a organizat el , şi după el , atâtia alti intelectuali de prestigiu . 
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EMILIAN ŞTEFĂNESCU 
OCTAVIAN GEORGESCU 

CERCETAREA FOLCLORULUI DOBROGEAN, DE LA 
CELE MAI VECHI ATESTĂRI LA REVISTA 

,,ANALELE DOBROGEI'' INCLUSIV 

Circumstantele istorice specifice au făcut ca Dobrogea să intre în aria investigatiei 
folcloristice mai târziu decât celelalte provincii locuite de români,  abia către sfârşitul sec. al 
XIX-iea, odată cu publicarea, în 1880, mai întâi în revista „Convorbiri literare"1 ,  apoi în volum 
2, a lucrării lui T.Burada, O călătorie În Dobrogea. 

Anterior acestei date, nu se poate vorbi decât de atestări aleatorii ale unor manifestări de 
cultură populară dobrogeană, cum este, de exemplu, cea datorată lui D.Cantemir, o dată în 
ffistoria incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae3, a doua oară în Cartea 
sistemii sau despre starea religiunii mahomedane4 • Relatând drumul făcut din Moldova 
către Constantinopol, prin Dobrogea, învătatul domn moldovean se referă, la un moment dat, 
la tabuurile respectate de românii dintr-un sat dobrogean de ziua sfântului Foca5• O cercetare 
sistematică a unor astfel de ştiri şi atestări privind folclorul Dobrogei, anterioare anului 1880, 
nu s-a întreprins până acum. Este posibil ca în însemnările unor călători străini, dar mai cu 
seamă în anumite arhive documentare, cum ar fi cele turceşti, să se afle ştiri pretioase care, 
odată scoase la lumină de istoricii medievişti şi de specialişti în orientalistică, să permită 
reconstituirea cadrului general al vietii folclorice dobrogene din trecutul îndepărtat. 

Cea mai veche informatie cunoscută referitoare la folclorul literar şi muzical al Dobrogei 
datează din 1 850 şi se află inserată în corespondenta lui Ion Ionescu de la Brad cu Ion Ghica, 
corespondentă încredintată tiparului de V .Slăvescu în I 943 şi apărută sub auspiciile Academiei 
Române6• După cum se ştie, la mijlocul secolului trecut, eminentul agronom a efectuat, cu 
sprijinul lui Ion Ghica, pe atunci bei de Samos, şi cu aprobarea autoritătilor turceşti, o călătorie 
„ de studiu" în Dobrogea, în vederea alcătuirii unui proiect de modernizare şi de dezvoltare 
economică a provinciei, dar si cu gândul ascuns de a organiza un punct de rezistentă în vederea 
continuării revolutiei paşoptiste eşuate7• Scrisorile expediate prietenului său pe parcursul acestui 
voiaj au un continut informativ pe alocuri mai valoros şi mai interesant decât articolele publicate 
în paralel în „Journal de Constantinople" şi reunite, în acelaşi an, într-o broşură cu titlul 
Excursion agricole dans la plaine de Dobroudja (tradusă în româneşte abia în 1922 de 
Florica şi Vintilă Mihăilescu8). Într-o scrisoare datată 1 8  iulie I 850, trimisă din Ostrov, I .Ionescu 
de la Brad, vorbind, printre altele, de „panairul" de la Karasu (Medgidia) , mentionează prezenta 
unor lăutari români care l-au desfătat o noapte întreagă cu „cântece româneşti" printre care şi 
cel „al Jâianului''9. 

Deşi modică, informatia e semnificativă şi revelatoare mai ales dacă, interpretată din 
perspectiva celor mai recente teorii privind metodologia cercetării ştiintifice10, considerăm 
faptele culturale drept componente functionale ale unui sistem dinamic. I .Ionescu de la Brad 
mentionează existenta în Dobrogea a trei panairuri (alteori le numeşte „iarmaroace"): la Karasu, 
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la Balcic şi Ia Pazargic. În virtutea funcţiilor multiple îndeplinite altăd:ită ele târgurile anuale şi 
de cele sezoniere în cadru l rnacro<;istemului socio-economic şi cultural rural, se poate deduce 
că Dobrogea continua să fie , la mijlocul secolului al XIX-iea, un mediu folcloric cu structură 
tradiţională, capabil să recepteze, :.a absoarbă, să remodeleze şi să emită mesaje artistice orale. 

Aparitia în 1 880 a lucrării lui T.Burada O călătorie În Dobrogea, amintită mai sus, a 
marcat momentul initierii primelor cercetări relativ sistematice asupra folclorului din provincia 
transdanubiană 1 1 •  „Pelerin pe toate plaiurile româneşti", „purtător entuziast al doinelor noastre", 
cum l-a numit Nicolae Iorga 1 2 ,  T .Burada avea o formaţie plurivalentă (filologie, istorie, muzică 
etc .) . La data excursului său pontic preocupările sale folcloristice erau evidente de vreme ce 
„Convorbiri literare" îi publicase, încă în 1882- 1883, serialul „Datinile poporului român la 
înmormântări". T.Burada vine în Dobrogea probabil imediat după instalarea administraţiei 
româneşti şi străbate satele, locuind în casele oamenilor, înregistrând cu aviditate obiceiuri , 
datini, texte folclorice13 •  Într-o Dobroge în care multe din sate fuseseră pustiite de război, 
T.Burada consemnează, ca şi Ion Ionescu de la Brad sau Hans Christian Andersen înaintea sa, 
pe oierii transilvani, prezenţi pretutindeni: „Locurile imense din Dobrogea pentru păşunat au 
dezvoltat într-o proportiune colosală agricultura pastorală ( ... ) Aceste împrejurări dintre cele 
mai favorabile, au fost cauza pentru care sute de păstori, români mocani, călătoresc în toţi anii 
din Transilvania în Dobrogea, spre a duce la iernatic nenumărate turme de oi. Numărul oilor şi 
mieilor se ridica înainte de război aproape la un milion ( . . .  ) Multi dintre acei păstori mocani,  
cu timpul, nu se mai întorc în locul de unde au venit, ci se aşează în Dobrogea, căsătorindu
se". Dintre ocupat ii, mai descrie, succint, agricultura propriu-zisă şi comertul ,  fiind preocupat, 
însă, în mod deosebit, de relatarea unor tradiţii sau datini ,  a ceremonialului la nunti sau la 
înmormântări etc. în cele 17 sate vechi româneşti abordate. Descrie trântele fecioreşti sau 
pehlivăniile. Dintre datini notează Pluguşorul, Irozii, parţial Drăgaica, Papaluga, Scaloianul, 
iar în ce priveşte ceremonialul de nuntă, se arată interesat de dansul popular Mărămile. înscriind 
marama sau hobotul în cadrul folcloric românesc, T.Burada arată că: „La nunti este obiceiul 
ca mireasa, după ce se găteşte cu tel (beteală) , să fie acoperită peste tot capul cu o pânză sau 
cit, ce se (mai) numeşte şi sovon (hobot), încât nu i se vede deloc fata". Iar despre jocul 
popular Mărămile, spune că este „un soi de horă ce se joacă cu mărămi, când se duce copacul 
înaintea miresei la cununie"14• Fără a insista asupra relatării sale de călătorie, considerăm că 
partea cea mai rezistentă a lucrării lui T.Burada, O călătorie În Dobrogea, constă în colecţia 
de texte poetice. Chiar dacă i s-a reproşat ulterior că nu a dat numele şi datele informatorilor 
abordati15,  că speciile poetice sunt ilustrate printr-un număr inegal de texte, autenticitatea, 
numărul lor relativ mare: un pluguşor, optsprezece colinde, şaptesprezece balade, nouă doine, 
optsprezece hore, trei bocete şi cinci descântece, impun a le lua în considerare. Evident, 
folcloristul nu s-a străduit să epuizeze repertoriul folcloric al satelor vizitate, ci a procedat 
selectiv ,  intenţionând, în primul rând, să prezinte similaritatea textelor dobrogene cu cele din 
nordul Dunării şi, doar în al doilea rând , să ofere texte cu valoare inedită sau de aspect 
dobrogean. Pluguşorul dobrogean redat de Burada, deşi nu se ridică la valoarea artistică a 
celui din colecţia lui Vasile Alecsandri, are farmec şi expresivitate, iar prin trimiteri la nume 
de persoane şi locuri (,,În sat la Cegai", „La moară la Căpătan", „La moară la Siriclia" etc.) 
este indubitabil autentic. Un Colind de voinic, care, cum arată l .C.Chitimia, introduce „o 
temă de basm poetic'' , cu circulaţie în toată tara16, ne atrage de asemenea atenţia prin 
autenticitate, cât şi prin detalii inedite. Un text interesant este şi Colindul cerbului, al cărui 
„scenariu", ca să-l cităm pe Mircea Eliade, ar putea contine un mit arhaic,  acela al vânătorii 
rituale17• Mai mult, printre cele 74 de texte se găsesc câteva foarte rare sau chiar unicate 
folclorice, fără corespondent în poezia populară a celorlalte provincii româneşti . De exemplu ,  
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colindul despre răpirea sorei soarelui în timp ce se pieptăna, sau baladele Tudor Tudoraş, 
Bucă Bucăleţ, ori hora fetei „de raie". Toate acestea lasă deschis drum ipotezei că mediile 
folclorice dobrogene n-au avut numai o functie asimilatoare, ci şi una original-creatoare. Că 
însuşi T.Burada şi-a dat seama că ar fi trebuit să procure mai multe texte probatoare în această 
privintă ne-o arată preocuparea sa de a publica prin reviste, după aparitia lucrării sale la Iaşi, 
în 1880, a altor texte din Dobrogea, unele, ca Prunduleţ de mare, reprodus de Marin Bucur, 
în editia din 1962. 

Încercând o concluzie asupra „momentului" T.Burada, trebuie să cităm mai întâi 
observatia judicioasă a lui Ovidiu Papadima, după care O călătorie În Dobrogea, 1880, este 
„demnă de toată atentia prin valoarea ei ca document istoric , prin data ei atât de aproape de 
încheierea victorioasă a Războiului pentru independentă"18• Deşi a fost departe de ceea ce se 
întelege astăzi prin „folclorist", pentru vremea respectivă T.Burada s-a comportat ca un 
profesionist format în directia pluridisciplinară a şcolii folcloristice a lui B .P.Haşdeu. Altfel 
spus, continutul şi structura lucrării lui Burada trădează o viziune monografică de tip haşdeian . 
Rezervele ce i se pot aduce tin nu atât de această viziune, cât de exagerările stilului său 
temperamental, ca şi de parcimonia datelor privind unele elemente constitutive ale fenomenului 
de mare interes al culturii populare. Regretăm deci că T.Burada nu a făcut o expunere mai 
sitematică şi, desigur, mai detaliată. Aspecte încă obscure în semnificatiile lor, ca jujeul ,  saegii 
şi crucii, procesele de contaminare cu grupurile etnice alogene etc . sunt de urmărit în 
contributiile ce au urmat. În ciuda limitelor sale, O călătorie În Dobrogea a atras atentia 
folcloriştilor asupra tinutului românesc dintre Dunăre şi Mare, reuşind să introducă folclorul 
Dobrogei în raza lor de cercetare . S-a observat, pe drept, că în ampla colectie a lui 
G.Dem.Teodorescu, Poesii populare române, Bucureşti , 1 885 , o mare parte din textele 
folclorice reproduse de la lăutarul Brăilei , Petrea Cretu Solcanu, circulau din vechime pe 
ambele maluri ale Dunării, unele dintre ele fiind probabil de sorginte sau coloratură dobrogeană. 
Cronologic, trebuie să înscriem aici şi pretioasa colecţie manuscrisă a istoricului literar 
Gr .Cretu, aflată mult timp în posesia lui Gh .Cardaş , cuprinzând înregistrări făcute în Dobrogea 
în anii 1 885- 1889, şi publicate de Emilia Comişel şi Tatiana Cârşmariu în volumul Folclor 
din Dobrogea, apărut abia în 197819• În prefata la acest volum, Ovidiu Papadima arată că 
includerea colectiei manuscrise a lui Gr.Cretu reprezintă o „foarte binevenită întregire" , prin 
care „dobândim o perspectivă asupra vietii folclorice a Dobrogei, a acestui pământ cu o istorie 
mai mult decât bimilenară". Distinsul istoric literar şi folclorist de origine dobrogeană Ovidiu 
Papadima tine, în continuare, să sublinieze: „Desigur, textele incluse din colectia Gr.Cretu 
prezintă aspectele cele mai vechi ale folclorului din acest volum, viata lor până la momentul 
înregistrării putând dura de secole, în unele cazuri". 

o contribuţie culturală demnă de relevat ne apare şi astăzi participarea învăţătorilor din 
Dobrogea la chestionarele lui B .P .Haşdeu şi N .Densuşianu .w La numai patru ani după aparitia 
lucrării lui Burada O călătorie în Dobrogea, B .P.Haşdeu şi-a alcătuit, publicat şi răspândit 
cunoscutul său chestionar lingvistic . Intitulat Programa pentru adunarea datelor privitoare 
la limba română21 , el a fost de fapt un chestionar cu caracter larg etnografic, corespunzând 
conceptiei lingvistice a autorului, pentru care orice limbă trebuie studiată în strânsă legătură 
cu viata celor care o utilizează şi cu istoria lor. Pentru sfârşitul secolului al XIX-iea, acest 
chestionar cu 206 întrebări a constituit instrumentul de cercetare a culturii populare cel mai 
eficace din punct de vedere ştiinţific. Autorul l-a difuzat, prin intermediul autorităţilor şcolare, 
în întreaga tară, învăţătorilor şi preotilor de la sate. Răspunsurile primite au totalizat 19 volume, 
cuprinzând peste 20 mii de pagini. Din Dobrogea s-au primit 31 de formulare completate, 1 2  
din judetul Constanta şi 19 din Tulcea22• A fost acoperită astfel, printr-o singură actiune, o 
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mare parte din harta etnografică şi folclorică a provinciei dintre Dunăre şi Mare. Din nefericire, 
informatiile continute în ele au zăcut nevalorificate în fondul de manuscrise Haşdeu de la 
Biblioteca Academiei Române, până în 1970, când au fost publicate, partial şi selectiv , de 
O .Bârlea, în continuarea şi finalizarea unei operatii de extragere şi fişare initiată de l.Muşlea 
cu câtiva ani înainte de a deceda, în 196623• Se întelege că atestările şi descrierile făcute în 
răspunsuri au o importantă evidentă în realizarea unor studii de sinteză privind manifestările 
de cultură orală dobrogeană. Însuşi l .Muşlea atrăgea atentia, într-o comunicare din 1955, ţinută 
la sectia de limbă, literatură şi artă a Academiei Române, intitulată Importanţa materialului 
folcloric din răspunsurile la chestionarul Haşdeu şi problema valorificării lui 24, asupra 
semnificatiilor desprinse din informatiile referitoare la prezenta ritualului agrar al Drăgaicei 
în Dobrogea, neaşteptat de frecvent în satele ponto-danubiene. Patrusprezece dintre referinţele 
primite evidentiază conservarea structurii arhetipale a ritualului, care avea ca moment culminant 
al desfăşurării lui, lupta sângeroasă cu coasele, „în cruce", dintre perechile sau echipele de 
drăgaice25, luptă mentionată şi de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. O.Bârlea a 
pus-o în legătură cu practica arhaică a preotilor-regi ai zeitei Diana - acei Rex Nemorensis - ,  
practică studiată de J .G .Frazer în The Golden Bough26• 

Doisprezece ani după initiativa lui Haşdeu, N.Densuşianu a întocmit şi el un chestionar 
referitor la traditiile istorice şi antichitătile provinciilor locuite de români27• Prima parte a 
chestionarului, expediată în anii 1 893- 1894, prin intermediul revizorilor şcolari, la şcolile 
rurale, cuprindea întrebări legate de vestigiile istorice, vechimea şi viata localitătii etc. A doua 
parte, expediată în 1 896, era legată îndeosebi de obiceiuri, datini şi paremiologie. Din judetele 
dobrogene, 1 1  învăţători au răspuns la fiecare dintre cele două părti ale chestionarului, alti 32 
fumizând răspunsuri doar părtii a doua28• Referirile, deosebit de interesante, la mitologia 
populară şi folclorul obiceiurilor, nu au fost puse în valoare decât târziu, de A.Fochi , în 197629• 
Parcurgând listele celor ce au răspuns la chestionarele lui B .P .Haşdeu şi N .Densuşianu se 
cuvine să mentionăm numele unor învăţători priceputi , sârguincioşi, care s-au străduit să 
investigheze aspectele istorice, realitătile lingvistice şi cultura populară din comunele în care 
erau, şi să dea răspunsuri utile, interesante: T .Mârza din Pecineaga (jud.Tulcea), N .Andriescu 
din Beilic, Grigore Ionăsescu din Dăieni sau l .Negrescu din Parachioi (azi Băneasa, 
jud.Constanta). Se întelege că datele fumizate de chestionarele lui B .P .Haşdeu şi N .Densuşianu 
deschid în continuare posibilităti de cercetare sintetică a culturii populare din Dobrogea de la 
finele secolului al XIX-iea, cu largi retrospectii în trecutul istoric. Chiar dacă sistemul culturii 
populare începea să intre în faza sa entropică, unele fenomene dispărând, ori restrângându-şi 
functiile traditionale, mutatii şi transferuri de semnificatii atestând dezorganizarea structurilor 
ideologice pe care se întemeiase viata folclorică din cele mai vechi timpuri , nu putem vorbi 
totuşi de o „moarte a folclorului". Acest termen nu are pertinentă, deşi acceptat ca o metaforă 
care face sensibil şi reprezentabil un proces abstract; în fapt, e vorba de un aspect ce tine de 
dinamica sistemelor vii, sisteme retroactive având la bază fenomene ireversibile. În functionarea 
şi dezvoltarea lor, ele cunosc momente culminante de dezechilibru şi dezordine, când are loc 
o autoreglare a întregului sistem, constând într-o nouă organizare pe alte structuri. Răspunsurile 
la chestionarele lui Haşdeu şi N .Densuşianu evidentiază acest fapt caracteristic nu numai 
Dobrogei, ci tuturor satelor româneşti, din toate provinciile, având intensităti diferite de Ia o 
zonă la alta, de la un mediu folcloric la altul30• 

După 1900 a urmat o nouă fază în evolutia interesului ştiintific fată de folclorul şi cultura 
populară din Dobrogea. Culegerii de material folcloric şi etnografic i s-a acordat în continuare 
o importantă exclusivă, dar în operatia de colecţionare au apărut elemente noi. Pe de o parte, 
s-au utilizat metode mai adecvate şi tehnici de notare capabile să conserve într-o măsură 
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apreciabilă autenticitatea pro d • '  1. ii lor folclorice (notarea di;:i1 ritk;\ ,  înregistrarea fonografică, 
alcătuirea fişelor de informator. dr <'h�ervatii,  de frecventă etc ., fotografierea). Pe de alta, s-a 
produs o implicare activă a presei regionale în acţiunea de culegere a folclorului dobrogean. 
Începutul a fost făcut de profesorul bucureştean, originar din Dobrogea, Pompiliu Pârvescu , 
care a publicat în 1 908 ,  în colecţia academică „Din viaţa poporului român", monografia 
muzicală şi coregrafică a satului CartaP1 ,  conţinând descrierea a treizeci şi cinci de dansuri 
populare locale şi transcrierea a şaizeci şi trei de melodii de joc. Transcrierea a fost efectuată 

\. -din păcate într-un mod simplist de C.M.Corduneanu, „maestru de muzică" din Bucureşti şi a 
atut drept efect eliminarea de pe linia melodică a variaţiilor, adică tocmai a elementelor ce 
definesc stilurile muzicale individuale. După o întrerupere de mai bine de douăzeci de ani, 
acţiunea de înregistrare fonografică a folclorului din Dobrogea a fost reluată de C.Brăiloiu, pe 
o întemeiere teoretică şi metodologică mult avansată din punct de vedere ştiinţific fată de 
tentativa mai mult experimentală a lui P.Pârvescu . Din nefericire, reputatul muzicolog riu şi
a putut materializa integral programul de culegere a folclorului muzical dobrogean. Textele 
poetice înregistrate de el (nu şi cele melodice) au fost adunate, completate şi apoi editate de 
Emilia Comisei şi Tatiana Găluşcă Cârşmariu în 1 97832, alcătuindu-se cea mai valoroasă şi 
mai reprezentativă colecţie de folclor literar din Dobrogea. 

În ce priveşte implicarea presei regionale în opera de cunoaştere şi popularizare a 
folclorului, rolul principal i-a revenit în această privinţă revistei „Analele Dobrogei", apărută 
în 1 920 ca succesoare a „Arhivei Dobrogei", şi condusă de geograful C.Brătescu . Încă din 
primul număr.justificându-şi aparitia si prezentându-şi programul ,  publicaţia constata bogătia 
etnografică şi folclorică a Dobrogei, sugerând indirect necesitatea punerii ei în valoare33• În 
nr. 3 din acelaşi an, a fost publicat regulamentul unui concurs pentru cea mai bună culegere de 
folclor, dându-se indicaţii metodologice sumare: piesele culese să fie transcrise „în graiul 
poporului, fără nici un adaos şi fără nici o schimbare", să se indice numele informatorului,  
vârsta şi satul în care trăieşte34 • Chiar asa sărace, recomandările au fost respectate de 
colaboratorii revistei într-o măsură relativă. Au fost cazuri în care culegătorii au intervenit în 
textele culese cu o totală lipsă de discernământ ori au oferit drept producţii folclorice contrafaceri 
rezumative a căror autenticitate trebuie suspectată. Cantitatea materialului folcloric strâns în 
paginile revistei de-a lungul anilor rămâne, totuşi, impunătoare, deşi, sub raportul realizării 
artistice, piesele culese au valori inegale. Ele constituie, însă, un teren fertil pentru cercetări 
tematice, de motive, de circulatie, de mitologie populară. Am vrea să subliniem faptul că în 
revista „Analele Dobrogei" au fost publicate şi câteva eseuri , de mică întindere, meritorii prin 
tema abordată, precum Marea Neagră în poezia noastră poporană35 de profesorul Ioan 
Georgescu, Dobrogea În folclorul nostru36 de Th.D .Sperantia sau Însemnări asupra 
cântecelor de nuntă (Sân) de l.Dumitrescu37• O importanţă deosebită are, în acest context, 
studiul lui Emil Riegler-Dinu, Folclor muzical dobrogean vechiu, apărut în volumul I, din 
1 928, printre alte studii substantiale, din toate domeniile privind Dobrogea (volum cunoscut 
sub titlul Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţă românească, apărut la Cultura Natională, şi 
care este o adevărată enciclopedie a tinutului ponto-danubian). Emil Riegler-Dinu tratează cu 
competenţă şi probitate profesională, într-un stil sintetic remarcabil, cântecele etniilor dobrogene 
astfel: Cântece cojeneşti şi mocăneşti; Cântece turceşti, tătăreşti şi bulgăreşti; Cântece 
lipoveneşti şi germane, fără nici o discriminare. Genul folcloric cel mai bogat ilustrat în paginile 
„Analelor Dobrogei" a fost cel liric, prin numeroase cântece de dragoste, de dor şi de cătănie. 
Deoarece Dobrogea a fost o străveche vatră a colindelor şi a unor ritualuri cu rădăcini ancestrale, 
s-a apelat la specialişti ca Alexandru P.Arbore (cunoscut prin preocupările sale de etnografie 
încă clin paginile „Arhivei Dobrogei"), care semnează, în „Analele Dobrogei", 4, nr. 3 ,  iul.-
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sep. 1923, articolul De vorbă cu ţăranii dohro�eni .  •:uprinzând date despre Nunta la români; 
Nunta la turci; Nunta la bulgari -, ori la institutori cu experientă ca N .Bon jug, G .Coatu-Cerna, 
Titus Cergău ş.a. Câteva colinde interesante publică profesorul Ioan Georgescu în „Analele 
Dobrogei", 7, 1926, p. 133- 145, sub titlul Din folklorul român. Surprinzătoare prin noutate a 
fost intentia revistei de a face loc în paginile ei cântecelor tăranilor români emigrati la începutul 
secolului XX în America. Dar cu toate apelurile secretarului de redactie, profesorul Ioan 
Georgescu, proiectul, remarcabil ca intentie, a avut drept rezultat publicarea unui singur text 
de emigratie, cules din comuna Topraisar38• Evocând revista „Analele Dobrogei" din punct de 
vedere al strădaniilor ei pe tărâm etnografic şi folcloristic, merită subliniată atentia acordată 
comunitătilor etnice alogene prin publicarea unor productii folclorice turceşti, tătăreşti, 
lipoveneşti, greceşti, bulgăreşti39• Din epica populară versificată figurează câteva variante ale 
unor balade cunoscute din colectiile lui V .Alecsandri şi G.Dem.Teodorescu, interesante prin 
detaliile de coloratură dobrogeană. Sub raport folcloristic, pare a fi demnă de interes şi balada 
bulgărească Tânărul Pătuş40, reprodusă în traducere românească, versiune a cântecului epic 
Doncilă din colectia lui V .Alecsandri, prezentând similitudini şi cu varianta Doicii din culegerea 
lui G.Dem.Teodorescu. Legende, cimilituri, paremiologie românească şi tătărească întregesc 
tabloul speciilor cuprinse în paginile „Analelor Dobrogei". 
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GELU CULICEA 

Profiluri 

MARIN IONESCU-DOBROGIANU 

Un portret spiritual al lui Marin Ionescu-Dobrogianu, aşa cum rezultă din demersurile şi 
scrierile sale, din bogata activitate pe care a desfăşurat-o pentru Dobrogea, ni-l arată ca pe un 
cercetător pasionat, dăruit scoaterii la lumină a nenumărate aspecte, multe dintre ele interesante 
şi semnificative şi azi . Din articolele consacrate personalitătii sale, în „Analele Dobrogei", 
„Marea Noastră", România de Ia Mare" şi alte publicatii interbelice, transpare conturul distinct 
al unui intelectual de vârf al urbei constăntene, o minte luminată, erudită, multivalentă. 

S-a născut la 2 1  noiembrie 1 866, într-un cartier din marginea Bucureştilor, pe nume 
Delea Veche, pe strada Cireşilor, la numărul 23. Deşi sărac - era înzestrat cu calităti deosebite, 
dovadă fiind primirea sa în rândurile elevilor din binecunoscutul liceu „Matei basarab". 
Adolescent fiind, urmăreşte cu vie curiozitate personalitătile culturale 
ale epocii, pe Mihail Eminescu , IL. Caragiale, A l .  V lahută, B .S t .  
Delavrancea ş.a. V a  scrie amintiri despre unii dintre ei, descriindu-i 
cu evlavie. Bătrânul său profesor · Frollo,  văzând pasiunea l u i  
pentru istorie, î l  încurajază. · . • .  Viitorul istoric şi  geograf îşi 
aminteşte cum dasclUul său Frollo îl surprinde „cojind pe 
brânci" inscriptia de „pe crucea înfiptă în zidul de la palatul 
Bibescului" şi-l îndeamnă să se ocupe „de trecutul 
strămoşi lor" . Din l ipsuri materiale, nu termină liceul.  Se 
înscrie la examenul de admitere în Şcoala de subofiteri de la 
Bistrita, reuşind cu cea mai mare · medie. La l octombrie 1 890 
devine sublocotenent. Cariera sa · avea să ia o linie ascendentă după 
ce se stabileşte la Constanta, oraş în care va trăi , va activa ca ofiter şi 
profesor, va scrie, timp de câteva decenii. Ca militar, a avut un comportament 
exemplar, ajungând căpitan, apoi colonel. în diferite etape ale vieţii sale, grade cu care se 
mândreşte, semnându-şi lucrările: Căpitan M.D. Ionescu, Colonel M .  Ionescu-Dobrogianu. 
Cognomenul de Dobrogianu este un alt titlu de mândrie, pe care şi-l însuşeşte ca semn al 
devoţiunii sale pentru provincia transdunăreană, al cărei fiu remarcabil s-a dovedit. Încă la 
începutul secolului poseda o bibliotecă valoroasă, cu cărti şi hărţi rare, reviste, strânsese un 
număr impresionant de fişe, dovadă fiind monumentala lucrare Dobrogia în pragul veacului 
al XX-iea, apărut în 1 904 şi medaliată la Expoziţia naţională din 1906. Cariera militară îi 
permite să străbată Dobrogea în lung şi în lat, tăcând imteresante observatii pe teren, iar erudiţia 
îl declină ca însotitor al savantilor Eugene Pittard sau Emannuel de Martonne. În primul război 
mondial s-a comportat cu destoinicie si bravură între ofiterii din fruntea Regimentului 34 
Infanterie . După război, are durerea de a-şi vedea comoara sa, importanta sa bibliotecă 
personală, în mare parte distrusă, pierdută. Constată cu tristete şi firească indignare o serie de 
atrocităti făcute de ocupanţi Ia Tulcea şi va scrie, în revista „Arhiva Dobrogei" un articol 
cutremurător: „Si armata noastră a pătruns în 1913 în Bulgaria. Dar câtă deosebire de conduită! 
Oştirea noastră a dat dovadă de noblete ocrotind şi viata si avutul populaţiei din statul vecin, 
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care s-a ales cu beneficii... Pe când, în Dobrogea invadată de armatele de ocupatie, s-au comis 
crime, violuri , schingiuiri , bătăi, - bustul lui I. Nenitescu aruncat în Dunăre, Tribunalul 
transormat în grajd, monumentul dedicat revenirii Dobrogei la patria-mamă, din Tulcea, distrus, 
biserici distruse sau transformate în magazii - se pângărea tot ce era românesc cu satisfacţie şi 
o cruzime diabolică". Profesor şi un timp chiar director la Şcoala de ofiteri de marină, a mai 
predat la Şcoala superioară de comert şi, după ce a ieşit din armată, la Liceul „Mircea cel 
Bătrân" etc. A scris articole vreme de decenii pentru numeroase publicatii dobrogene. În ultima 
perioadă a vietii Marin Ionescu-Dobrogianu s-a retras la Câmpulung, continuând să lucreze. I 
s-au acordat importante distincţii, între care „Bene Merenti" clasa I, cea mai înaltă distinctie 
de ordin cultural dinainte de primul război, premiul Academiei Române pentru Dobrogea in 
pragul veacului al XX-iea şi medalia de aur la Expozitia din 1906. 

Lista lucrărilor sale nu este amplă, dar este substanţială, importantă, cuprinzând studii 
valoroase despre Constanta, despre Dobrogea: „CERCET ĂRI ASUPRA ORAŞULUI 
CONSTANTA" , 1 896, „DOBROGEA VEACULUI AL XX-LEA" , Bucureşti , 1 904, 
„DOUĂ PROBLEME DE GEOGRAFIE", 1910,  „FORMAREA DELTEI DUNĂRII ŞI 
CONFIGURATIA EI VECHE. Studiu morfologic-geografic", Constanta, 1927; TOMI
CONST ANTA - cu planul oraşului şi un indice alfabetic al străzilor, Constanta, 193 1 ,  
nenumărate articole în „Analaele Dobrogei", „Tomis", „ Viata românească", „Buletinul 
Societătii Regale de Geografie". 

În prefaţa lucrării „Cercetări asupra oraşului Constanta", Grigore Tocilescu spunea: 
„Timpul ce i-a lăsat liber îndeplinirea sarcinilor şi cariera sa, dânsul a ştiut a-l întrebuinta cu 
bine şi cu folos pentru sine şi pentru patria sa; dânsul a evitat inertia spiritului şi sedentaritatea 
intelectuală - boală periculoasă şi care ameninţă să umple vatra României cu cenuşă moartă. 
S-a ridicat prin studii şi reflecţiune, prin dragul de a munci şi energie laborioasă mai presus de 
sarcina sa profesională". 

În acest prim volum apărut Ia Bucureşti în 1896, autorul se ocupă de geografia oraşului 
Constanta şi de istoria acestuia. O serie de mărturii amintesc de vechea aşezare: „Strada Carol 
I pe prelungirea de nord a pieţei Independentei se continuă prin şoseaua Tulcea. Pe ea sunt 
următoarele clădiri: giamia Azizia, primăria, Scoala primară Printul Ferdinand şi Principesa 
Maria şi Spitalul Comunal. Marca oraşului Constanta este: o corabie cu pânze, lângă un far ce 
poartă în vârf un steag". 

Despre construirea catedralei din Constanta autorul aminteşte: „ Piatra fundamentală s
a pus la 4 septembrie 1883 în prezenta d-lui P.S . Aurelian, ministrul cultelor de atunci. Ea 
constă dintr-o cruce cu inscripţia: IS.HS .NI.KA. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Spirit s-a întemeiat biserica aceasta în urbea Constanta în onoarea şi reamintirea Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel, sub Domnia M.S. Carol I, Regele Românilor sub arhipăzitoria Sântului 
Episcop al Eparhiei Dunării de Jos D.D. Iosiph, în timpul guvernului liberal prezidat de D.I.C. 
Brătianu, în anul de la nascerea Mântuitorului 1883, luna septembrie în 4. Biserica s-a clădit 
de Societatea de Constructiuni din fondurile Ministerului Cultelor". 

Lucrarea contine o serie de anexe interesante: 1 .  Vechea întindere a Mării Negre; 2. 
Studiu arheologic asupra numelui Constanta; 3 .  Scrieri referitoare la Dobrogea şi Constanta; 
4. Operaţiunile diviziei franceze şi spahiilor în Dobrogea; 5. Mişcarea portului Constanta în 
timpul dominatiunii turcilor; 6. Tratatul de la San-Stefano; 7. Congrsul din Berlin.  

Autorul a întocmit şi  o serie de tabele referitoare la diverse probleme ale judeţului: exportul 
în anii 1876, 1 877; statistica pe anul 1895 şi mişcarea populaţiei pe acelaşi an; tabloul alfabetic 
al străzilor oraşului care erau la acea dată ( 1897), tabloul constructiilor care erau în Constanta la 
finele anului 1 895 , tabloul numelui prefecţilor judeţului în perioada 1 878-1 896, tabloul 
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comandanţilor diviziei active şi al şefilor de stat major (cu gradul şi perioada functionării). 
Monumentala lucrare „Dobrogea în pragul veacului al XX-iea" este o prezentare 

monografică a acestei provincii româneşti. Poate fi considerată o enciclopedie a Dobrogei, 
fără asemănare în literatura istorică românească. 

Este fructul a 1 3  ani de muncă, după cum mărturiseşte autorul .  Imensul material adunat 
a fost împărtit în cinci mari capitole: geografia matematică, geografia fizică, geografia politică, 
geografia economică, geografia militară. lnitial autorul a avut intentia de a face un dictionar al 
tinutului dobrogean, dar apăruse deja lucrarea lui Gr. Dănescu - astfel că, nu i-a mai rămas 
decât să-şi completeze notele asupra întregului tinut românesc de dincolo de Dunăre. Aceste 
note, după propria mărturisire, le-a cules străbătând pe jos întregul tinut al Dobrogei , de Ia 
primari şi notari, învătători şi preoti, aceştia din urmă punându-i la dispoziţie date despre 
gradul de cultură al populatiei, înfiintarea satelor, de unde provin locuitorii şi când au sosit 
aici, despre obiceiurile, datinile, portul nationalitătilor conlocuitoare, legendele, povestirile şi 
cântecele populare. O altă categorie de la care a cules date au fost bătrânii din vechile sate 
româneşti sau bulgăreşti care au descris viata sub ocupatie turcească şi agricultorii, crescătorii 
de vite şi pescarii de unde a putut deduce bogătia de odinioară a Dobrogei în vite, pescării, şi 
păduri . Lucrarea mai cuprinde un index alfabetic de nume şi localităti ale căror denumiri sunt 
traduse şi în limba română. La începutul volumului este trecută şi bibliografia folosită. După 
mărturisirea autorului, în afara câtorva volume dăruite de cei care le-au scris, toate cele 
aproximativ 1 1 3 lucrări au fost cumpărate cu grele sacrificii , deoarece nu a avut posibilitatea 
să le studieze în biblioteci din capitala tării. Merită mentionate şi cele 5 hărti, 6 planşe, 5 
crochiuri, 6 schi te şi 100 figuri, reprezentând diverse aspecte geografico-economice, etnografice 
sau geologice ale Dobrogei . Scrisă cu har, bazată pe o documentatie amplă, lucrarea „Dobrogea 
în pragul veacului al XX-iea se constitue într-o veritabilă mărturie istorico-geografică despre 
ţinutul dintre Dunăre şi Marea neagră. 

Volumul „TOMI-CONST ANTA", apărut în anul 193 1  la tipografia ,,Lucrătorii asociati" 
este o monografie cu planul oraşului şi un alfabetic al străzilor. Volumul este închinat părintii or 
autorului şi se bazează pe o bogată bibliografie (63 de lucrări) ,  şi, prin informatiile bogate care 
le contine este evident superioară contributiilor lirice gen „Constanta pitorească" de Ion Adam. 
În afara importantelor date istorice, economice şi demografice pe care cercetătorii le utilizează 
şi azi, autorul realizează aici şi câteva portrete, pe care, din păcate, timpul le-a şters din memoria 
multora. Unul dintre ele este cel al lui Ion Bănescu: „El este geniul creator, care deschide 
Constantei portile renaşterii. Avea o putere de muncă dusă până la sacrificiul vietii. A murit 
foarte sărac , deşi mânuise milioane". 

Interesante sunt datele în legătură cu diverse clădiri , servicii publice din oraş, etc. : 
biserica Adormirea Maicii Domnului, clădirea liceului vechi , spitalul comunal dr. Sion, abatorul 
comunal , oborul de cereale. palatul comunal . 

În anul 1920, Marin Ionescu-Dobrogianu scoate la Constanta, la Institutul de Editură şi 
Arte grafice" un curs de geografie militară pe care avea să-l predea la Scoala specială a 
ofiterilor de infanterie. Autorul se referă la aspectul geografic al tinutului şi face caracterizarea 
şi aprecierea acestuia din punct de vedere militar. Sunt analizate posibilitătile tactice oferite 
de câmpie, de coasta mării. geografia politică ia în discutie istoricul granitelor. Se mai discută 
apoi probleme economice ale tării şi problema românilor de peste hotare. 

În studierea Dobrogei şi a vietii sale frământate, Marin Ionescu-Dobrogianu a fost şi va 
rămâne o lectie de seamă ce nu trebuie uitată, iar în antologia autorilor dobrogeni, numele M .  
Ionescu-Dobrogianu v a  onora cea dintâi pagină ca unul din cei mai aleşi admiratori ai 
pământului pe care l-a cunoscut, iubit, şi ni l-a înfătişat în forme nepieritoare. 
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ION BITOLEANU 

DOBROGEA ÎN CONŞTIINŢA DREPTULUI ISTORIC 

În 1 878 Congresul de pace de la Berlin a recunoscut dreptul României asupra Dobrogei .  
Din acel moment, istoriografia bulgară a consumat o imensă energie pentru a contesta 
legitimitatea acestui act. Într-o impresionantă concertare, numeroşi autori au îmbrăţişat, în 
esenţă, afirmaţia exprimată astfel de confratele lor Velko Tonev: „Până la 1878 Dobrogea a 
constituit o parte integrantă şi indivizibilă a altor teritorii bulgare" (Velko Tonev, Dobrudja 
prez văzrajdaneto, Vama, 1973, p. 31 1).  A cita şi alte lucrări înseamnă a repeta la nesfârşit 
ideea. În fata straniei situatii că studiile consacrate tinutului dintre Dunăre şi Mare sunt aproape 
tot atât de numeroase cât restul lucrărilor privind existenta statului bulgar, istoricii români au 
adoptat o conduită defensivă, convinşi că dreptatea cauzei naţionale româneşti era, prin ea 
însăşi,  un argument suficient. Doar în perioada următoare momentului de confruntare militară 
din 1916-1917  replica noastră a devenit mai convingătoare (vezi Nicolae Iorga, Drepturi 
naţionale şi politice ale românilor În Dobrogea, în „Analele Dobrogei", nr. 111923; 
I .N .Roman , Drepturile, sacrinciile şi munca noastră În Dobrogea, în „Analele Dobrogei'', 
nr. 4/ 1922). Dacă în vremea trecutelor regimuri totalitare istoriografia bulgară a urmat exemplul 
celei sovietice, contestând realităţile dobrogene prin analogie cu cele din Moldova de peste 
Prut, prelungirea acestei campanii în anii din urmă denotă nu numai continuarea eludării 
adevărului , ci lasă să transpară substratul său revizionist, căci ce altă concluzie s-ar putea 
desprinde din punerea în cauză a teritoriilor apartinând unui stat vecin, recunoscute prin 
tratatele încheiate între statele respective înseşi? 

Cum se poate afirma că până în 1 878 Dobrogea a constituit o parte integrantă şi 
indivizibilă a teritoriului bulgar, când, se ştie că timp de 450 de ani ea a apartinut statului 
otoman, chiar dacă în acest caz este vorba despre dreptul de ocupaţie? Prin urmare, această 
alegaţie nu serveşte nici măcar logicii care ar trebui să călăuzească istoriografia bulgară. Recent, 
un autor din ţara vecină (Jeko Popov, Bălgarite v sevema Dobrudja 1878-1913, Sofia, 1991 , 
p. 25) aduce în sprijinul ideii privind dreptul istoric al Bulgariei asupra Dobrogei broşurile 
publicate în 1913 (când aceasta se află în război cu România) de Mi lan Markov , fost avocat la 
Tulcea, apoi ofiţer în armata bulgară (deci,  trădător de tară) şi Metodi Mavrodiev, fost functionar 
judeţean la Constanta - iluştri necunoscuţi şi diletanti în ştiinta istorică. Tot de curând Academia 
Bulgară de Stiinte a publicat un prim volum de documente privind istoria Dobrogei între 
1 878-1919 (lzvori za istoriata na Dobrudja 1878-1919, Sofia, 1992). Fără comentarii care 
să angajeze opinia autorilor, anumite documente cu grijă selectate, cum ar fi două articole 
apărute în ziarele „Românul" şi „Steaua României" din 1 878, sugerează că românii înşişi au 
respins ideea primirii Dobrogei la sfârşitul războiului ruso-româno-turc. Ori, se ştie că dacă 
doreşti cu tot dinadinsul să găseşti contestarea intentiilor şi programului de guvernare din 
oricare tară trebuie să apelezi la presa de opozitie. În acest caz - după cum se va vedea în 
continuare - se vădeşte şi precara cunoaştere a adevărului de către gazetari fără nume, a căror 
părere capătă aici dimensiuni sentenţioase. 

Pe de altă parte, în lucrarea deja citată, Jeko Popov se plânge că istoriografia română 
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manipulează în mod tendenţios datele statistice demografice, deşi autorii bulgari abuzează 
mai mult decât oricine de procedeul încriminat, fumizând cu privire la numărul populaţiei 
bulgare din Dobrogea cifre care nu-şi găsesc acoperire în nici una din statisticile veacului 
trecut (vezi Kratka istoria na Dobrudja, Vama, 1986). Vorbindu-se de renaşterea naţională, 
culturală şi politică bulgară din Dobrogea (Velko Tonev , op.cit. ,  p. 31 1),  ar fi drept să se 
spună că acest curent nu privea numai pe bulgari - a căror prezenţă în proporţiile corecte 
rezultate din statistici ar fi absurd să fie contestată - ci, în egală măsură, şi pe români (incluşi 
de un autor bulgar - N .Todorov, Oraşul balcanic în secolele XV-XIX, Sofia, 1972, p. 334-
337 - în expresia „şi altii", după bulgari , turci, tigani , armeni, evrei). Istoriografii din ambele 
tări aduc numeroase şi temeinice dovezi în această privinţă, numai că - trebuie vorbit în mod 
deschis - mişcarea naţională românească privea în chip firesc spre România, iar cea bulgară 
spre Bulgaria. În această situatie, când factorii de armonizare lipseau, autoritatea de stat otomană 
fiind preocupată de propria dominaţie - reconcilierea creştinilor ortodocşi fiindu-i străină ba 
chiar dăunătoare - dezacordurile şi conflictele n-au întârziat să apară. Aflate în faţa unor 
schimbări teritoriale iminente şi importante, cercurile guvernante din Orientul creştin s-au 
lăsat călăuzite mai puţin de tradiţiile trecutului, cât de perspectivele acestor schimbări ce se 
anunţau de lungă durată. Reglementarea frontierelor în sud-estul Europei a fost cea cunoscută, 
cu câştiguri şi cedări pentru toate părţile. Astăzi exacerbarea dezacordurilor şi luptelor din 
trecut - grave dar trecătoare în raport cu durata multiseculară a prieteniei româno-bulgare - nu 
poate fi decât dăunătoare tuturor. De aceea, poate mai mult decât oricine, prin mai multă 
probitate şi răspundere, detaşându-se de planul politic şi menţinând polemica în cadrul 
demersului ştiintific, istoricii sunt chemaţi să-contribuie la crearea climatului prielnic viitorului 
împreună. Renunţând la procedeul excomunicărilor reciproce, trebuie admis că la data când s
a hotărât soarta Dobrogei, în această provincie coexistau români şi bulgari într-un raport în 
fond irelevant pentru principiul naţionalităţilor care a călăuzit mai apoi trasarea frontierelor 
dintre state potrivit concepţiei wilsoniene pentru că, oricum, la acea dată cele două etnii erau 
întrecute numeric de populaţia musulmană. Noi continuăm să susţinem însă, plecând de la 
datele existente, inclusiv de la mărturii ale istoricilor bulgari, că cea mai mare parte a populaţiei 
bulgare din Dobrogea s-a statornicit târziu, după deceniul al doilea din secolul trecut. O spune 
cunoscutul istoric Lj .Miletici, care scria în legătură cu acest aspect: „în Dobrogea românească 
populaţia bulgară face parte din noii veniţi de la sfârşitul secolului precedent [al XVIII-lea] 
până la ultimul război ruso-turc", pentru a adăuga apoi: „a crede că în Dobrogea există, cu 
excepţia oraşelor, o populaţie bulgară veche, ar însemna să ne înşelăm pe noi înşine" (Lj . 
Miletici, Staroto bălgarsko naselenie vă Săveroiztocina Bălgaria, Sofia, 1902, p. 167- 168). 

Cât priveşte chestiunea dacă românii au avut cunoştiinţa dreptului lor istoric asupra 
Dobrogei,  o afirmare devine credibilă numai prin argumentare, mai ales că problema a fost 
complicată de acţiunea Rusiei la gurile Dunării. În atmosfera de tulburarea şi emotie creată de 
clauzele tratatelor care se redactau fără participarea României, când aceasta era pusă în fata 
alternativei imposibile de a accepta cedarea unui teritoriu national - sudul Basarabiei - pentru 
a primi un altul - Dobrogea - , o seamă de publicişti şi membrii ai Corpurilor Legiuitoare au 
manifestat o atitudine potrivnică faţă de schimbul oferit în chip ultimativ şi fără alternativă. 

Istoria Dobrogei ca străvechi pământ românesc, unitatea sa complexă şi profundă cu 
spatiul geografic, economic şi viata spirituală a întregului popr român, voinţa majorităţii 
populaţiei de a da expresie definitivă acestor legături prin reintegrarea provinciei în cadrul 
statal românesc erau, în afară de orice îndoială, cunoscute cercurilor conducătoare. Într-o 
şedinţă a Adunării Deputatilor consacrată examinării hotărârilor Congresului de la Berlin,  
Mihail Kogălniceanu, arhitectul diplomaţiei din vremea războiului de independenţă, făcea nu 
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numai o pledoarie patetică, dar şi extrem de argumentată cu date şi fapte referitoare la trecutul 
milenar al poporului român în Dobrogea („Monitorul Oficial" nr. 21 din 27 ianuarie/8 februarie 
1 878, p. 245 , 447 şi nr. 24 din 1/1 3 ianuarie 1 878, p .  532-534). în fundamentarea expunerii 
sale eminentul istoric şi om politic s-a bizuit pe numeroasele date şi mărturii aduse la cunoştinta 
opiniei publice şi clasei politice de fruntaşii unionişti aduşi de împrejurări felurite pe meleagurile 
dobrogene după revoluţia de la 1 848, confirmate apoi şi în memoriile regelui Carol I al 
României. 

În perioada luptei unioniste din emigraţie, care a urmat înfrângerii revoluţiei, Dobrogea 
a intrat în planurile construcţiei de stat româneşti, atât din pricina pozitiei sale geografice în 
raport cu Principatele, cât şi a mediului naţional prielnic găsit aici . Dintr-un raport al 
Inspectoratului cordonului de carantină al Dunării, adresat Ştabului Oştirii în 1 852 rezulta că, 
în mod repetat, au trecut în Muntenia, de la Măcin spre Brăila, „persoane eczilate din acest 
principat" (Documente privind istoria Dobrogei 1830-1877, volum întocmit de Tudor 
Mateescu,  Bucureşti, 1 975 , p. 170- 1 7 1 ) .  Din alte informatii rezultă că unioniştii români 
organizau în anumite oraşe din dreapta Dunării, printre care Silistra şi Hârşova, adunări politice 
şi consfătuiri. Printre aceştia se numără şi inginerul hotarnic Grigore loranu, participant la 
revoluţia din 1 848, care a însoţit nu întâmplător pe Ion Ionescu de la Brad în „excursiunea" sa, 
din 1 850,"prin Dobrogea. 

Finantat de Ion Ghica, acesta a străbătut cea mai mare parte a provinciei, făcând observaţii 
minutioase, consemnate în articolele publicate în ,,Journal de Constantinopole" şi reunite mai 
apoi într-o lucrare intitulată Excursion agricole dans le plaine de la Dobrodja, apărută la 
Constantinopl, în 1 850 . Datele culese, revelatoare pentru mişcarea naţională românească din 
dreapra Dunării, au fost comentate şi în cele 12 scrisori trimise lui Ion Ghica şi apoi înfăţişate 
publicului românesc, într-un articol publicat la laşi (Victor Slăvescu, Corespondenţa între 
Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica 1846-1864, Bucureşti, 1942; Ion Ionescu, Românii din 
Dobrogea, în „România literară", I, Iaşi, nr. 2/1 855). Caracterul oficial al misiunii încredintate 
de autorităţile otomane - aceea de a studia starea agriculturii din Dobrogea - conferă 
obiectivitatea statisticilor amănunţite cu privire la populaţie, elaborate atât pe baza cercetărilor 
directe, cât şi a datelor oferite de registrele locale. În urma acestui travaliu Ion Ionescu de la 
Brad era convins de vechimea, statornicia şi prevalenta numerică a românilor în raport cu 
celelalte etnii. 

Dincolo de statistica oficială, corespondenta sa cu Ion Ghica oferă iarăşi garantii de 
sinceritate, pentru că numai o evaluare obiectivă a situatiei ar fi servit unei abordări realiste a 
cauzei nationale. Redând atmosfera din sânul comunitătii româneşti, el constă că „nu este sat 

• 
în care să nu vezi în miniatură Dacia şi înfăţişarea tuturor românilor" . Numai bărbaţii fugari , 
foşti participanti la revoluţia de la 1848 din cele trei ţări române erau în jur de 5-6000 (Tudor 
Mateescu, Permanenţa şi continuitatea românilor în Dobrogea, Bucureşti, 1970, p .  61) .  
Enumerarea satelor populate de români confirmă prezenta lor aici din timpuri străvechi şi 
dovedeşte impresionanta lor stabilitate (Anca Ghiată, Les Roumains en Dobroudja au milieu 
du XIX-e siecle d'apres Ies informations de Ion Ionescu de la Brad, în „Revue des etudes 
sud-est europeennes", nr. 1/1977). 

Un alt participant la revoluţia din 1 848, ardeleanul Nifon Bălăşescu , organizator al şcolilor 
româneşti din Dobrogea, completează imaginea conturată de contemporanii săi cu alte mărturii 
revelatoare. Raportul înaintat în 1871 lui Ismail bey, guvernatorul sangiacului Tulcea, cuprindea 
o statistică pe sate a românilor dobrogeni. Documentul estima populatia românească la 
„minimum 60.000 suflete" răspândite în 72 localităti. „Dintre aceşti români - spunea autorul -
o mare parte acolo sunt născuti şi crescuti, acolo s-au pomenit din vechime, neam de neamul 
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lor, dinainte de emigratia bulgari lnr în riceste părţi . Altii sunt veniti acolo mai în urmă din 
toată românimea din Dacia lui Traian, din România, din Moldova, Basarabia, Transilvania, 
Banat, Timişoara, Ungaria, Maramureş, ba şi din Macedonia" (Ni ron Bălăşescu, Românii 
din Turcia, în „Biserica şi şcoala" , I, Arad, 1 877, p. 353-369). 

În corespondenta sa, Ion Ionescu de la Brad punea în evidentă robusta conştiintă natională 
a românilor din Dobrogea. La Niculitel el a găsit un exemplar al foii volante tipărită după 
Proclamatia de la Islaz, iar în satul Seimeni ,  locuit de mocani, afla veşti din Transilvania, 
despre Avram Iancu şi Gh.Barit (Adrian Rădulescu, Ion Bitolrflnu . Istoria românilor dintre 
Dunăre şi Mare. Dobrogea. Edit.ştiintifică şi enciclopedică, B urnreşti , 1979, p. 263). 

Ştirile transmise din Dobrogea i-au trezit un viu interes lui Nicolae Bălcescu , făcându
!, alături de alti unionişti, să-şi lege sperantele de posibilitatea creării în această regiune a unei 
baze de propagandă şi actiune revolutionară în apropierea Principatelor, în conditiile în care 
emigratia silită s-ar fi prelungit. Se formase, aşadar, convingerea că, prin mediul său românesc, 
activizat de difuzarea idealurilor nationale comune, Dobrogea era chemată să joace un rol 
important în actiunea unionistă. Nicolae Bălcescu însuşi urma să se stabilească în această 
provincie pentru a o coordona (Nicolae Bălcescu, Opere, IV , Corespondenţă, Edit. Academiei, 
Bucureşti, 1964, p. 321 . Scrisoare către Ion Ghica, Paris , 26 iulie 1850). Pronuntându-se pentru 
construirea între Dunăre şi Mare a unui drum de fier în locul canalului de navigatie, eminentul 
patriot îşi armoniza gândurile cu proiectele altor oameni politici care întrevedeau rolul Dobrogei 
în deschiderea României spre Marea Neagră. În planurile lor liderii emigratiei române asociau 
rolul economic al Dobrogei în viitoarea Românie cu scopurile renaşterii sale nationale. 
Referindu-se la propunerile ce priveau crearea unei şcoli de agricultură, Ion Ghica se grăbea 
să-i comunice lui Nicolae Bălcescu acest gând capabil „să ne slujească foarte mult în privinta 
nationalitătii române" .  Cu un alt prilej , Ion Ionescu de la Brad scria, de asemenea, prietenului 
său la Constantinopol: „Un cuib de români în care să crească ideile Proclamatiei de Ia Islaz 
este un lucru prin care am scoate chiar din avortarea revolutiei elementele cele mai curate 
pentru o viitoare mişcare". (V .Slăvescu, op.cit., p. 5 1) .  

După Tratatul d e  l a  Paris d i n  1 856 ş i  retrocedarea către Moldova a judetelor din sudul 
Basarabiei s-a lărgit contactul Dobrogei cu Principatele pe toată întinderea dunăreană, atât 
sub aspectul relatiilor general umane, cât si sub aspect cultural , politic şi national. În contextul 
intensei activităti de propagandă pentru unire, revista ieşeană „România literară" formula în 
1 855 următoarea întrebare plină de întelesuri: „Nevoile românilor din Dobrogea, în privirea 
morală, fiind dar„. tot aceleaşi cu ale tuturor celor trăitori în celelalte provincii române, oare 
nu trebuie să căutăm să le îndestulăm deopotrivă, ca prin îndestularea aceasta să asigurăm cât 
mai bine viitorul nostru national?" („România literară", Iaşi, nr. 2/8 ianuarie 1 855,  p. 15) .  Cât 
priveşte gradul de afirmare a conştiintei nationale, relevant apare faptul că, încă înainte de 
1 859, alături de denumirea curentă a Principatelor, în Dobrogea începuse să se folosească 
termenul de „Rumânia" sau acela general de „tara noastră". Un raport al delegatului României 
la Tulcea şi Sulina, C.Stoianovici, datând din 1 867, atrage în mod deosebit luarea aminte prin 
înfătişarea unei stări de spirit fără egal de limpede exprimată. Redând sentimentele de puternică 
satisfactie a locuitorilor din Tulcea pentru ajutorul substantial acordat bisericii române de 
domnitorul Carol I, delegatul României îi descrie „ca nişte frati şi patrioti hierbinti ai patriei 
noastre şi carii au sperante a se uni cu noi pe viitor" (Documente privind istoria Dobrogei 
1830-1877, p. 269). 

Este demn de relevat că însuşi Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României 
modeme, a cunoscut Dobrogea cu prilejul călătoriilor sale din anii 1 860 şi 1 864 făcute la 
Constantinopol. Înfătişat cu detalii în revista „Curier d'Orient" din 1 8  iunie 1 864 (C .Cioroiu , 
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Alexandru Ioan Cuza În Dobrogea, În „Dobrogea nouă" din 4 mai 1 977) voiajul din 1 864 s
a efectuat de la Cernavodă, prin Medgidia la Constanta de unde domnitorul s-a îmbarcat spre 
capitala Imperiului otoman. În toate aceste localităţi i s-au rezervat ceremonii oficiale, la care, 
alături de autorităţile civile şi militare, trebuie să fi participat şi o numeroasă populaţie, deoarece, 
mai târziu, revista „Analele Dobrogei" consemna amintirile, rămase vii, ale unui locuitor român 
despre memorabila vizită. Cu acest prilej trebuie să fi reflectat domnitorul asupra necesităţii 
înfiintării unui port românesc la Marea Neagră, proiect despre care a şi vorbit, în acelaşi an, în 
faţa Corpurilor legiuitoare (Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op.cit., p. 266) . Se înţelege însă 
că, ţinând seama de statutul său internaţional, de suzeranitatea Portii şi de faptul că Dobrogea 
era o provincie a Imperiului otoman, personalităţi aparţinând cercurilor guvernante româneşti 
nu puteau exprima decât cu titlu particular convingerile lor privind apartenenţa acestui teritoriu 
la istoria poporului român. 

Odată începute ostilităţile, reticenţele au început a fi abandonate. Referindu-se la sectorul 
dunarean care a revenit apărarii strategice româneşti la începutul campaniei militare (dintre 
Calafat şi gura Oltului), ministrul de externe se adresa agentului diplomatic al României la 
Viena, încredinţat că „am fi putut poate mai bine să alegem gurile Dunării şi Dobrogea pentru 
câmpul nostru de luptă" (Independenţa României, Documente, voi.I„ Documente şi presă 
internă, Bucureşti , 1 977, p. 1 39). De asemenea, în cadrul dezbaterilor sesiunii extraordinare a 
Corpurilor Legiuitoare pe marginea Convenţiei încheiate cu Rusia la 4/ 1 6  aprilie 1 877 , 
examinând alternativele pentru care ţara ar fi putut opta, primul ministru Ion.C.Brătianu şi 
ministrul de externe Mihail Kogălniceanu au admis posibilitatea unei colaborări militare „cu 
condiţia de a cere ca avantagii independenta, gurile Dunării şi Dobrogea („Monitorul Oficial" 
nr. 99 din l / 1 3 mai 1 877, p. 29 1 1 ) .  

Mai apoi , împrejurarea că diplomaţia rusă anagajată în elaborarea tratatelor de pace din 
1 878 a asociat integrarea Dobrogei la România de cedarea părtii de sud a Basarabiei, a creat o 
situaţie cu totul nouă şi a îndemnat pe oamenii politici români la reţinere în abordarea problemei 
dobrogene. Înalţi demnitari de stat, cum erau Mihail Kogălniceanu sau Ion C.Brătianu au 
folosit numai cu prudentă, iar uneori au fost puşi în situaţia de a nu voi să uzeze de argumentele 
din care rezulta în mod indubitabil românitatea dobrogeană deşi, în această privinţă convingerile 
lor erau definitiv conturate. „Românii, încă din timpuri străbune, unii sub numele de dicieni,  
alţii prin migraţiuni succesive din patria mumă sunt naţionalitatea cea mai străveche din 
Dobrogea, iar limba lor e cea mai răspândită şi serveşte ca limbă de comunicaţie între celelalte 
naţionalităţi" - scria, spre pildă, Mihail Kogălniceanu (Gligor Stan, Particularităţi ale 
organizării administrative şi judecătoreşti a Dobrogei la sfârşitul secolului al XIX-iea şi 
Începutul secolului al XX-iea, în „Culegere de referate, Direcţia generală a Arhivelor Statului, 
voi. II, Bucureşti , 1 974, p .  22 1) .  Astfel, dacă până atunci demersurile oficiale pentru integrarea 
Dobrogei în cadrul statal român începuseră să se contureze, dilema dramatică cu care erau 
confruntaţi acum a determinat cercurile conductoare să le pună capăt pentru a nu da puterilor 
participante la tratative impresia că România ar fi fost de acord cu schimbul ce i se impunea. 
Mai mult decât atât, faptul că - chiar atunci când delegaţia României a fost audiată la Berlin -
ea a eludat cu desăvârşire problema Dobrogei,  semnifica intenţia clară de a înlătura ideea că 
restabilirea administraţiei româneşti ar fi fost o compensaţie şi nu un drept, raptul Basarabiei 
şi integrarea Dobrogei fiind două chestiuni distincte. 

În contextul acestei complicate situaţii politice, diplomatice şi militare ceea ce prezintă 
un excepţional interes şi rămâne cu adevărat important în fata istoriei, este atitudinea populaţiei 
din Dobrogea, nu numai români, dar şi musulmani şi alte etnii ,  a căror opţiune pentru apartenenţa 
la statul român , european şi tolerant,  se poate reconstitui cu claritate din documentele şi datele 
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de care dispunem astăzi (Ion Bitoleanu, Manifestări ale dreptului de autodeterminare în 
momentul revenirii Dobrogei în cadrul statal românesc, în „Lucrări ştiintifice. Stiinte 
sociale, filozofie", Constanta, 1978). Dacă la începutul lunii decembrie 1 877 cercurile politice 
din Bucureşti erau informate că printre românii dobrogeni circulă o petiţie cuprinzând 
numeroase semnături prin care se cerea unirea cu România (Independenţa României. 
Documente, voi.III, Presă străină, Bucureşti, 1977, p. 217),domnitorul Carol I avea să confirme 
manifestarea acest�i larg curent popular. Într-o scrisoare adresată părintelui său Anton de 
Hohenzollem, suveranul evoca momentul trecerii sale prin Dobrogea, cu un deceniu înainte 
de războiul pentru independentă, subliniind că „populaţiunea de acolo se simte foarte fericită 
să fie unită cu România şi mi-a trimis adrese numeroase" (Romulus Seişanu, Dobrogea, 
gurile Dunării şi Insula Şerpilor, Schiţă monografică. Studii şi documente, Editura 
„ Uni vers", Bucureşti, 1928, p. 1 84) . Manifestările publice solemne şi pline de entuziasm care 
au avut loc în toamna anului 1 878 la Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Medgidia şi Constanta, 
cu participarea a mii de locuitori de toate nationalitătile, veniţi să salute unirea provinciei cu 
România erau un preludiu al actului de conştiinţă natională din 1918  când s-a făurit România 
Mare (Ion Bitoleanu, Dobrogea 1878: „Bine aţi venit, fraţi români!", în „Magazin istoric", 
nr. 6/1 986). 
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GHEORGHE DUMITRAŞCU 

UNELE ASPECTE ALE PROBLEMEI LIDERILOR 
MIŞCĂRII NAŢIONALE ROMÂNEŞTI DIN DOBROGEA 

PÂNĂ LA 1878 

Caracterul românesc al Dobrogei dintotdeauna, este mai presus de orice îndoială. Lucrări 
de mare valoare documentară şi ideatică susţin acest preţios adevăr1 • 

Am ajuns în această fază a cercetării , când aspectul calitativ al chestiunii, se impune. 
Rezolvate fiind, problema autohtoniei, a vechimii, numărului ,  caracterului constructiv al 
prezentei noastre permanente, forţei economice a românilor din Dobrogea, aceea a conştiinţei 
naţionale, e timpul să trecem la problema organizării mişcării naţionale, a naşterii, existentei 
şi persistentei instituţiilor naţionale româneşti2 şi, nu ultimul rând, a liderilor. Tocmai de aceea 
trebuie acordată importantă rolului culturii şi intelectualitătii3, a faptului că Imperiul Otoman 
a luat din ce în ce mai mult în calcul folosirea spiritului de organizare şi autoorganizare a 
românilor, încredinţând unora dintre ei, funcţii importante. Se ştie că Ion Ionescu de Ia Brad 
era numit inspector agricol al Imperiului, pentru Dobrogea, iar Nifon Bălăşescu recunoscut 
„in:;;pector al şcoalelor româneşti din dreapta Dunării". Otomanii respectau lăcaşurile româneşti 
de cult şi, în primul rând, Mănăstirea Cocoşu, păstorită de stareţul Visarion. La rândul lui, 
Imperiul Habsburgic folosea, la Hârşova ca viceconsul pe Nicolae Târcă, iar la Constanta, la 
consulat un funcţionar, Brăteanu era român4• 

Dar acesta nu e totul ,  Ia 1 850 românii înşişi aveau de fapt un fel de stat major naţional al 
unei posibile revoluţii care să afecteze întreaga românime. Nu e de prisos să spunem că 
Dobrogea intra în planurile factorilor de înaltă răspundere din Ţara Românească şi Moldova 
sau România unită după 1 8595• 

Si încă nu e deajuns să ştim ce credeau românii despre ei înşişi, e foarte important să-i 
vedem În raport cu alţii, în ce măsură erau în stare să avanseze reprezentante, lideri. De 
diferite nivele , de diferite mărimi. Nici numărul acestora nu e neimportant şi nici calitatea 
acestora. oricum, vrem să dovedim că, în ultimă instantă, românii din Dobrogea nu erau un 
factor pasiv, asupra căruia acţionau factori politici responsabili de la Bucureşti sau factori 
politici otomani. Românii dobrogeni constituiau o forţă de care Imperiul Otoman trebuie să 
tină seama iar România nu-i ignora, în viziunea natională a factorilor de decizie. 

Cine sunt, deci, liderii mişcării de eliberare naţională a românilor în ultimă instantă, 
numai în ultima, pentru că formal sunt reprezentanţi ai lor, aleşi în instituţiile lor, ţinând de 
autodeterminare sau numiţi fiind în funcţi administrative de către otomani sau hasburgi? Deci , 
cine sunt aceştia şi ce reprezintă ei , raportaţi la numărul total al românilor? 

Ne referim, în cele ce urmează, Ia liderii formali în primul rând. Aceasta înseamnă că 
sunt aleşi de români în diverse eforii, comunităţi, institutii realizate pe temei naţional,  ca, de 
pildă, Starostia mocanilor de la Hârşova, Consiliul Metropolitan, ori Societatea de cultură 
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românească de Ia Silistra. Dar sunt şi lideri români reali care nu sunt aleşi, sunt recunoscuti de 
autorităti în diverse pricini , sunt mari proprietari, negustori, sunt haiduci , sau ceva asemănător. 
Unii sunt mocani care erau mai mult ai Dobrogei şi care luând parte la actiunile revolutionare, 
alături de Avram Iancu, au făcut parte din delegatiile trimise de Adunarea Natională de la Blaj 
la Dieta Ungariei revolutionare şi la curtea Habsburgilor. În sfârşit, am trecut între lideri şi 
unii dintre marii donatori către institutiile româneşti. Dovezi că averea, gestul şi ştiinta de 
carte impuneau în fata comunitătii din care făceau parte. 

Un mare număr, poate o treime dintre aceşti lideri, sunt ciorbagii, adică primari. Sau, în 
unele situatii chiar muhtari - primari ai unor târguri (oraşe) cu profund caracter românesc. Sub 
otomani, românii n-au putut ajunge mai mult. 

Pentru a întelege mai bine importanta acestei liste de lideri români,  adică peste 160, 
trebuie să precizăm că am mai publicat o asemenea listă a 220 de intelectuali români, la  care 
s-a adăugat încă una de 39. 

Intelectualii români ca lideri? Automat, în conditiile în care aceştia, preoti, învăţători , 
logofeti-pisari , deci oameni de care comunitătile aveau nevoie în raporturile cu autoritătile 
otomane, aveau să fie, cel putin unii dintre aceştia, recunoscuti de otomani în diferite functii. 

Procesul nu e singular, nu e o exceptie, aşa se întâmplă şi la românii din Imperiul 
Habsburgic6, acolo mutatia făcându-se, în acest timp, doar între intelectualitatea clericală şi 
cea laică ce se impune7• 

Si nationalitătile conlocuitoare din Dobrogea, neprivilegiate, bulgarii, de pildă, aveau 
în frunte tot intelectuali8• Despre greci , lucrurile trebuiesc întelese în acelaşi sens9• 

Îndrăznim, deci, după acest al treilea studiu închinat personalitătilor românilor din 
Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, mai ales, în ultima ei sută de ani , să considerăm că 
numele a peste 420 de asemenea lideri , fiecare dintre ele sustinută de o informatie 
corespunzătoare, reprezintă dovezi ale unei prezente majore a românilor în Dobrogea. Afirmăm, 
de asemeni, că noi cunoaştem încă vreo 100 de asemenea personalităti , preoti, învăţători, 
primari , etc.,  pe care nu le putem include în această statistică, numai pentru că nu le ştim 
numele. Deşi cunoaştem mai mult sau mai putin despre activitatea lor. Cum ne-am prdlJus să 
nu includem în listă decât pe cei cunoscuti cu numele, ne permitem totuşi ca, dincolo de cei 
amintiti în anterioarele studii, să mai amintim şi altii, fără a-i socoti la număr. 

De pildă, nu ştim cum se numeau cei doi ciorbagii de la Ostrov, din 1 835, ciorbagiul de 
la Carahasan din 1836, cel de la Tulcea, din 1839 şi de la Seimeni, din 1 841 10• Nu ştim cum se 
numea „boieroaica moldoveancă", sotie a lui Martyrt, consul austriac la Tulcea în 1 8521 1 •  Nu 
ştim pe membrii delegatiei unei comunităti româneşti din Dobrogea care, în 1 850 sau mai 
înainte, căuta în stânga Dunării un învăţător pentru şcoala urbană înfiintată 12• La 1878, apărându
se în parlament, împotriva acelora ce-l acauzau de a fi trimis în Dobrogea o misiune pentru 
obtinerea unor date statistice - ceea ce ra fi putut duce la complicatii diplomatice - 1.C.Brătianu 
spunea că a luat doar unele informatii de la un „impegat" din Dobrogea13• Functionarul respectiv 
era, fără îndoială, român. 

Acestea fiind spuse, vom propune în continuare lista a peste 1 60  de asemenea lideri 
români, formali sau reali ,  în bătălia pentru afirmarea românilor din Dobrogea, pentru reunirea 
acestui pământ românesc cu patria-Mamă, etapă în formarea statului national unitar român. 

NOTĂ 

1 .  Dobrogea - SO de ani de viai! romineascA, Cultura NationalA, Bucureşti, 1 928, 792 p. (Volumul este de 
fapt numărul omagial al revistei „Analele Dobrogei", 9. voi. I din 1928); P.P.Panaitescu, Originea populaţiei din 
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Dobrogea nouli, Bucureşti, 1940, D.Sandru, Mocanii în Dobrogea, Bucureşti, 1946; Sergiu Iosipescu, Balica, 
Dobroliţli, Ioancu, Ed.Militară, Bucureşti, 1985; Anca Ghia\A, Contribuţii noi privind unele aspecte ale soc:ietli\ii 
româneşti în Dobrogea în secolele XV-XIX, în „Memoriile Sectiei de Stiinte Istorice" seria a IV-a, tom. I, 1975-
1976, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 1978, p. 7 1 - 106; A.Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunlire şi 
mare. Dobrogea, Ed.Stiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979; Tudor Mateescu, Les dioc�es orthodoxes de la 
Dobroudja sous la domination Ottomane, în „Balkan Studies", 13,  Thessaloniki, 1972, p. 279-300; Idem -
Documente privind istoria Dobrogei (1 830- 1 877). Directia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1977; 
Permanenta şi continuitatea românilor în Dobrogea, Directia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1979; 
Plistoritul mocanilor în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagrli, Directia generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 
1986; Const . C .Giurescu, Ştiri despre populaţia rornineascli a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne (Constanta/ 
1966); Ion Bitoleanu, Gh.Dumitraşcu, Românii din Dobrogea şi manifestliri ale conştiinţei lor naţionale la începutul 
epocii moderne în „Revista de istorie", 29, nr. 6 din 1976,p.  107- 1 19 (Rezumat în „Roumanie - pages d'histoire" -
si editii în germană, rusă, engleză, spaniolă - 3, nr. I din 1978, p. 162- 191) ;  Nicolae Ceachir, Radu Ştefan Ciobanu, 
Revenirea Dobrogei la aria de viaţii a stalului român, consecinţli a permanenţei populaţiei româneşti pe plimântul 
dobrogea, ( 1878) în „Din luptă poporului român pentru independent!", Universitatea din Bucureşti , Bucureşti, 1 977, 
p. 1 57-169. 

. 

2 Vezi studiul lui Tudor Mateescu, ConlribuUi la istoria instituţiilor administrative ale românilor din 
Dobrogea în timpul stlipânirii otomane în „Anuarul Institutului A.D.Xenopol", 17,  1960, p. 609-614. 

3 Gh.Dumitraşcu, Intelectuali români în Dobrogea înainte de 1878, Studiu statistic, în „Pontica", Muzeul 
de Istorie Nat.ionalll şi Arheologie, Constanta, 18 ,  1985, p. 257-269; Iconografia despre românii din Dobrogea 
înainte de 1878 în „Revista muzeelor şi monumentelor. Muzee", 2 1 ,  nr. 10 din 1984, p. 28-35: Rolul intelectualilli\ii 
româneşti din Dobrogea în revenirea acestei străvechi provincii autohtone la patria-mumii în "Crisia", Oradea, 
10, 1 980, p. 155- 162. 

4 Stelian Dumitrescu, Situaţia Dobrogei în 1848-1849 în contextul revolutionar românesc în ,Jnsemnllri 
didactice", Culegere de studii şi articole metodico-stiint.ifice de istorie", Constanta, 1982, p. 4 1 -53; Gh.Dumitraşcu, 
St.Lascu, Dobrogea în timpul stăpânirii otomane în „Studii şi articole de istorie", 5 1 -52, Bucureşti, 1985, p. 27-29. 

5 Vasile Netea, Pe drumul unităţii naţionale, Ed. Dacia, Cluj, 1975; Lupta Românilor din Transilvania 
penlru libertatea naţionalii (1 848- 1881), Ed. Stiintifică, Bucureşti, 1974; Românii din Transilvania împotriva 
dualismului austro-ungar, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1973. 

6 Keith Hitchins, Culturii şi naţionalitate în Transilvania, Ed. Dacia, 1972. Unul dintre cele 3 studii ale 
culegerii se intitulează „Laic şi eclesiastic în mişcarea natională românească 1830- 1 869". 

8 Vezi mai ales Velko Tonev, Dobrudja prez vlizrajdaneto (Kulturen jivot, tlirkovno nationalni bărbi, 
revolutioni dvijania/Vama, Dilrjavna izdatelstvo, 1973; Aceiaşi orientare o are şi revista ,,Izvestia na Narodnia 
Muzei Vama" din care au apărut până acum, în serie nouă, 19 numere. Vezi şi noul anuar „Dobrudja" - Sbomic l '84 
şi nr. 2, '85, Vama, Knigoi1.datelstvo Ghiorghi Bakalov, 1984 şi 1985; O bibliografie mai largă, Gh. Dumitraşcu, 
Intelectuali români ••. p. 259. 

9 Puternice comunilllt.i erau la Tulcea - parte arhivelor acesteia se află la Constanta - şi la Constanta unde, cu 
aprobarea sultanului, comunitatea greacă a putut construi o biserică impresionantă - şi azi - şi o casii de cultură. 

10 Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei ••. p. 7, 72, 93, 107 
1 1  Constantin Karadja, Un neam\ despre ţara noastrli în anul 1858 în „Analele Dobrogei", 7, 1 926, p. 82. 
12 Mihail Virgiliu Cordescu, Istoricul şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia, din Bulgaria şi al 

seminariilor de limbii românii din Lipsea, Viena şi Berlin, Bucureşti, 1906, p. 402. 
13 „Monitorul Oficial" (39), 1 878, 18 februarie/2 martie , p. 1019. 

SIGLE FOLOSITE 

A vând în vedere că o parte importantă a informatici o datorez câtorva fonduri de arhivă, 
culegeri de documente, studii, mi-am permis să folosesc la note, un sistem de sigle, modalitatea 
fiind mai practică şi mai economicoasă. Am folosit-o, dealtminteri, şi în articolul din „Pontica". 
Aici lucrările sunt altele, deci şi siglele sunt altele. 

I - Arhivele Centrale de Stat, fond Ministerul de Interne, dosar 224/1876, filele 8 - 9, 12.  
II - Arhivele Centrale de Stat, fondul Ministerul Cultelor şi Instructiunii Publice. 
III - Arhivele Statului Tulcea, fond Prefectură. 
IV - Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei ( 1 830- 1877) , Directia 

generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1977. 
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V - I .N.Roman, Pagini din istoria culturii româneşti din Dobrogea înainte de 1877, 
Constanta, 1920 (şi în „Analele Dobrogei") 

VI - Victor Slăvescu, Corespondenta dintre Ion Ionescu de la Brad 1846 - 1874, 
Bucureşti, 1943 . 

VII - „Viata Săceleană" I ,  nr. 5 din 193 1 ,  p. 32. 
VIII - Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească În Dobrogea Înainte 

de 1877, Biblioteca judeteană Constanta, Constanta, 1977 . 
IX - „Pressa", Bucureşti, 1 1 ,  nr. 249 din 1 1  noiembrie 1 878 
Evident, am folosit multe alte surse, trecute, normal, la note. 

LISTA* 
liderilor români din Dobrogea înainte de 1878 

1 .  Ion Alexandru, fruntaş român din Tulcea la 1877 . 
2. Lexi, ciorbagiu la Măcin, 1853. 
3. Andronic Tudor, primar la Calica în 1 878 
4. Arabagiu Ion, ciorbagiu (primar) înainte de 1877 
5 .  Kir Băcanu, (epitrop de comunitate românească, cel putin 1 847- 1859) - Silistra 
6. Banea Radu, primar la Jijila, 1 873 
7.  Baldovin Logofătul,  boier al lui Mircea cel Bătrân, proprietar în Dobrogea - la Silistra. 
8 .  Tudorăscu Bărbieru, efor al Bisericii „Sf. Nicolae" din Tulcea, înainte de 1 877. 
9 .  Avramescu, unul dintre conducătorii comunităţii româneşti din Tulcea, înainte de 

1 877. 
1 O. Bălan Constantin, bătrân fruntaş al satului românesc dobrogean Scrofeni, consultant 

juridic în această calitate la 1733. 
1 1 .  Boambă Constantin, bătrân fruntaş al românilor din Tulcea, cel putin din 1866. 
12.  Bucur/Ion Cojocaru/, mocan săcelean, alături de Iancu la 1 848. 
1 3 .  Ivan Bulgarul sau Ioan Cazacu , ajutor de primar la Câşla (de Constanta), sat curat 

românesc, la 1873. 
14. Anghel Dumitrache, membru al Societătii de cultură română din Silistra la 1 870. 
1 5 .  Petru Bulgaru, între întemeietorii bisericii româneşti din Calica la 1 8 14, 
16.  Gligore Burghele, fruntaş al românilor din Tulcea la 1 873. 
17. Dimitrie Călinescu?, membru al Sqcietătii de cultură din Silistra la 1 870. 
1 8 .  Enciu Călinescu, membru al Societătii de cultură din Silistra la 1 870. 
19.  Nicolae Călinescu, membru al Eforiei şcolare din Silistra la 1 870. 
20. Pavel Carp, ctitor al bisericii româneşti din Calica (lazurile-jud. Tulcea) la 1 8 14(?) 
2 1 .  Caraivan, ciorbagiu în Dobrogea la 1 850. 
22. Iacob Casianu, primar - alături de altii, de alte nationalităti, din Cataloi la 1878. 
23. Caraencică, fruntaş al satului Rasova la 1 845. 
24. Caradima, fruntaş al satului Rasova la 1 845. 
25 . Cazan Ilie, primar la Cochirleni la 1 850. 
26. Ion Cassian , primar la Prislava la 1 878 
27. Chiricuţă Gutu , primar la Agighiol înainte de 1878. 

* Numărul de ordine corespunde numărului notei de la subsol. În acelaşi timp specific 
că data poate fi socotită „cel putin de la". 
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28. Manole Chitescu, membru al Societătii de cultură de la Silistra la 1 870. 
29. Domnul Constantin, boier de Măcin, erou popular medieval. 
30. Iacob Sasa Craiul, mocan. Mare proprietar. Face danii bisericii din Ostrov de 

Constanta la 1 864. 
3 1 .  Cretu Ion, administrator al bisericii „Sf.Nicolae" din Tulcea la 1 876. 
32. Vasile Cretoi , fruntaş al românilor din Tulcea înainte de 1 877. 
33 . Crihana I.Petru, învătător (?) la Letea, mai 1 876. 
34. Costea Cristea, român macedonean, construieşte biserica din Cârjelari la 1 R56. 
35. Nicolae Cristoce, mare negustor şi proprietar de vite. Fruntaş al românilor din Tulcea 

în 1 873. 
36. Culea Ionită, primar la Topalu înainte de 1 877 
37. Dancu, haiduc (?) la Mârleanu (Dunăreni) înainte de 1 877 . 
38. Dumitru Darie, efor al comunitătii din Tulcea înainte de 1 877. 
39. Petre Darie, efor al comunitătii româneşti din Tulcea înainte de 1 877. 
40. Dasiadi, boier muntean. Rea, imediat după 1 848, să cumpere o mare parte a Dobrogei 

pentru a înfiinţa un „principat românesc". 
4 1 .  Decu Pârcălabul de Ostrov, martor la 1735. ll cred primar. 
42. Chirii, mitropolit de Proilavia 1791-1793, Probabil român 
43. Danii!, mitropolit de Proilavia 175 1 - 1 773, Probabil român 
44. Dinu Ştefan, face înscrisuri pe o carte la Oltina. cel putin 1 867. 
45 . Dobrişan, erou de baladă medievală dobrogeană. 
46. Dragnea, primar în Dobrogea la 1 839. 
4 7. Drăguşin Marin, primar la A limanu, cam între 1 862-1864. 
48.  Sava Dumitrescu,  membru al Eforiei şcoalelor din Tulcea la 1 873. 
49. Vasile Dumitrescu, între fruntaşii români din Tulcea la 1 878. 
50. Ion Dumitru, primar la Parcheş la 1 878 
5 1 .  Dumitru Dobrogeanu (sau Tudor Dobrogeanu), fruntaş dobrogean. Haiduc (?) 
52. Ecşaru Vasile, contribuie în mare măsură la construirea unei biserici la Somova 

înainte de 1 878. 
53. Encica, primar la Rasova în 1 845 . 
54. Enciulescu Adam, primar la Beilic (Viile) la 1 878. 
55. Ene, „ciorbagiul ciorbagiilor din toată cazaua Isaccea" 1 833. 
56. Eustătescu Nicolae, membru al Societătii de cultură din Silistra la 1 870. 
57. Găetan, mocan din Dobrogea, alături de Iancu la 1 848 . 
58.  Gavrilă, haiduc în Dobrogea în ultimele decenii de stăpânire otomană. 
59. Ilie Gherghescu, membru al Societătii de cultură din Silistra la 1 870. 
6 1 .  Ion Ghermede, ctitor al bisericii din satu Nou de Deltă (azi C.A.Rosetti) înainte de 

1 877 
62. Manea Giuglea, efor al şcoalelor româneşti din Tulcea la 1 873 . 
63. Nicolae Hagi Ghită Poenaru, mare donator al Mânăstirii Cocoşu la 1 853. 
64. Gheorghe Moş Ion, primar la Agighiol înainte de 1 877. 
65 . Gligoraş Constantin, primar la Câşla - de Tulcea înainte de 1 878. 
66. Zaharia Grigorescu, primar la Câşla de Tulcea (azi Mineri) înainte de 1 877. 
67. Vasile Stan Haran, fruntaş al românilor din Cernavodă înainte de 1 877 
68. Hîra Dumitru, fruntaş al mocanilor din Dobrogea. Trimis în această calitate la 

Constantinopol, cel putin la 1 850. 
69. Hirdea, haiduceşte la Topalu înainte de 1 877. 
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70. Iancu Voevod, personal din folclorul dobrogean. 
7 1 .  Vasile Ignat, primar la Beştepe la 1 878 (comuna mai are un primar bulgar şi unul 

tătar). 
72. Mitache Ilie, membru al consiliului metropolitan din Silistra. 
73. Mlhalache Iliescu, membru al Societăţii de cultură din Silistra la 1870. 
74. Voicu Iliescu, membru al Societăţii de cultură din Silistra - 1870 
75. Nicolae Iordănescu, uneori Iordan, membru al Eforiei şcoalelor şi al Societăţii de 

cultură din Silistra - 1 870. 
76. Toma Ionescu, donator la Luncavita - 1 87 1 .  
77. Dumitru Ion, primar la Sarighiol (Valea Nucarilor) la 1878. 
78. Iordache, ciorbagiu de Dobrogea la 1 841 
79.  Petre Iosifescu Droc, transilvănean, membru al Societătii de cultură din Silistra la 

1 870. 
80. Petre Interu, unul dintre fruntaşii satului Rasova la 1 845. 
8 1 .  Radu Jălea, unul dintre fruntaşii mocanilor din Dobrogea la 1850. 
82. Jipa Logofătu, boier român, ctitor al bisericii de la Cernavodă la 1 660·. 
83. Dobre Cainargiu Lăcusteanu, ultimul primar român de la Mârleanu (azi Dunăreni), 

înainte de 1 878. 
· 

84. Lupu Vasile, primar la Sabangia înainte de 1 876. 
85 . Manole Gheorghe, primar la Beilic (Viile) la 1 873. 
86. Petre Melcu, primar în Dobrogea la 1 850. 
87. Gheorghe Marcu, fruntaş dobrogean pe la 1 865. 
88. Constantin Mihalache (sau Mihalacoglo), muhtar-primar de oraş în Dobrogea la 

1 852. 
89. Mircea, primar la Seimanii Mari la 1 850. 
90. Mitu Ion, ajutor de primar la Oltina, 1 878-1 874. 
9 1 .  Petre Mocanu Zavergiu, locuitor din Ol tina. A luat parte la Revoluţia din 1 82 1 .  A 

fost spânzurat de turci în Dobrogea. 
92. Mogoş, fruntaş în localitatea Scrofeni la 1735. 
93 . Radu N orcianu, fruntaş al nocanilor din Dobrogea, membru în delegaţiile trimise de 

Marea Adunare naţională de la Blaj în timpul Revoluţiei de la 1 848. 
94. Teodor Moroianu, mare donator pentru Mânlstirea Cocoşu înainte de 1 877. 
95 . Dragnea Mungiu, fruntaş român în eforii bisericeşti din Dobrogea înainte de 1 877. 
96. Tudor Mungiu, efor român la 1847. 
97. Munteanu Gheorghe, dăruieşte un minei bisericii din Măcin şi lasă o însemnare 

datată 1 875. 
98. G.N.Neamtu, membru al Societăţii culturale la 1 870. 
99. Neculai Ion, membru al Consiliului metropolitan Dobrogea. 
100. Nica, fruntaş ardelean al românilor din Cochirleni. Ridică şcoală românească şi în 

1 877-1 878 o întreţine „pe a lui cheltuială". 
101 . Costache Nicolaescu, secretar al Societăţii culturale din Silistra la 1 870. 
102. Gheorghe Nicolaescu, secretar al Societăţii culturale din Silistra la 1 870. 
103. Nitescu, primar la Cochirleni. Cel târziu de la 1 874. 
104. Agi Neapu, primar la Oltina, cel puţin de la 1 873. 
105. Nedelcu Nicolae (zis Gâscă), epitrop al bisericilor din Beştepe şi Mahmudia. Si şef 

al comunitătilor româneşti de aici, după 1 835. Epitrop al bisericii „Sf.Nicolae" din Tulcea, 
după 1 864. 
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106. Vasile Nede Icu (Gâscă), dupll 1 830 vine de la Beştepe la Mahrnud ia. Efor al bisericii 
„Sf.Nicolae" din Tulcea, 1 864-1 879. 

107. Oprea, mocan sllcelean, fruntaş la Caramurat pânl1 la 1 877. 
108. Oprescu Mitică, membru al Consiliului mitropolitan din Silistra la 1 87 1 .  
109. C.Pantu, mocan din Dobrogea, alături de Iancu la 1 848. 
1 1  O. Dimitrie Păsculescu, membru al Societăţii culturale din Silistra. 
1 1 1 .  Gheorghe Pavelescu, membru al Societăţii culturale din Silistra la 1 870. 
1 12. Marin Perină, reprezentant al satului Rasova la 1 845. 
1 13 .  Petrescu Neculai , membru în eforia şcoalelor şi în Societatea de culturală a poporului 

român - Silistra 1 870. 
1 14.  Petre Petrescu, membru al Societăţii de cultură a poporului român, Silistra 1 870. 
1 15 .  Petru Hagi Ion, efor al bisericii româneşti din Tulcea înainte de 1 877. 
1 16. Ion George Popa, membru al eforiei românilor din Tulcea la 1 873 „proprietar de 

vite şi de vinaţuri" la 1 878. 
1 17 .  Popeea, mocan dobrogean alături de Iancu la 1 848. 
1 18 .  Popescu Constantin , face însemnări pe un „Apostol" din 1 875 dăruit bisericii din 

Ostrov. 
1 19. Ioan Popa, donator, împreună cu Vasile Moş Iorga la 1 868 elitre biserica din Rasova. 
1 20. Gh.Popovici, membru al Eforiei din Silistra în 1 872. 
121 . P .Popovici, membru al Eforiei din Tulcea pe 1 873. 
1 22. 1.1 .Plingu , fruntaş al românilor din Tulcea la 1 878. 
123 .  Kir Petrache, fruntaş al românilor din Dobrogea pe la 1 84 7. 
124. Nicolae Proca, negustor, proprietar pe vite, fruntaş al românilor din Tulcea la 1 878 . 
1 25 .  Prodan Ion, membru al unei eforii româneşti din Silistra, 1 872. 
126. Dimitrie Radu, face însemnări la 1 871  pe o carte pe care o dăruieşte bisericii din 

Greci. 
1 27 .  Iani Panait Radu, ajutor de primar la Beilic (Viile) la 1 873. 
128. Sava Răducănescu, membru al Societăţii de cultură din Silistra la 1 870. 
1 29. Rană ot Ostrov, fruntaş dobrogean la 1735. 
1 30 .  Rancea Raşid, bogat mocan, musulmanizat pentru o iubire. Personaj de legendă, 

dar pe fond real. 
1 3 1 .  Manolache Sandu, administator al bisericii „Sfântu Nicolae" la 1 865 . 
132. D.C.Săulescu, între fruntaşii unei eforii româneşti din Silistra la 1 870. 
133. Petre Săuleanu, membru al Societăţii de cultură din Silistra la 1 870. 
1 34. Secăreanu, mocan săliştean alături de Iancu la 1 848 (din Dobrogea). 
135.  Mihalache Sotirescu, efor român la Tulcea - 1 873. 
1 36. Vasile l.Sotirescu, efor român de Tulcea la 1873. 
137. Nuţu Stan, membru al Societăţii de cultură a poporului român Silistra - 1 870. 
138.  Stătescu Dimitrie, efor în Dobrogea la 1 870. 
1 39. Sima Stefan, transilvănean, întemeietor al bisericii din Calica . 
i40. Nicolae Stefan, membru al unei eforii din Dobrogea la 1872. 
141 . Sulica Ion, fruntaş al Rasovei la 1 845. 
142. Teodorescu, primar la Cochirleni la 1 878. 
143 .  Teodorescu Anghel, efor la Silistra la 1870. 
144. Teodorescu Anton, membru al Consiliului mitropolitan din Silistra. 
145 . Teodorescu Apostol, semnează o carte a bisericii „Sf.Nicolae" din Tulcea. 
146. Teodorescu Chirită,în eforia şcoalelor din Silistra la 1870. 
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147. Teodoreseu lvanciu, membru al Consiliului mitropolitan din Silistra la 1 87 1 .  
148 .  Stoian Teodorescu, membru al Societăţii de cultură din Silistra la 1870. 
149. Tololoiu Nicolae, ctitor, în 1 844 al bisericii din Câşla de Tulcea (azi Mineri). 
1 50. Stan Triful, mare proprietar român din Dobrogea până la 1 877. 
1 5 1 .  Petre Uzum Toma, membru al eforei de Tulcea 1 873 . 
1 52 .  Athanasie Trandafirescu, membru al eforiei din Silistra - 1 870. 
1 53 .  Cristache Trandafil, membru al Societăţii româneşti de cultură - Silistra 1870. 
1 54. Tănase Triandafil, membru al Societăţii de Cultură - Silistra 1870. 
155 .  Anton Tudor, efor al comunităţii româneşti din Silistra - 1 865 . 
1 56.  Costache Tudor, primar al Câşlei (de Constanta) la 1 873 
1 57.  Sider Tudor, mare proprietar român. Donează mari averi Mănăstirii Cocoşu. 
1 58 .  Ursuleţ, mocan din Dobrogea care donează şi transportă până Ia Calica un clopot 

pentru biserică. 
159. V alacănul, mare proprietar român care cedează în 1872 teren pentru înfiinţarea 

unui schit românesc în Dobrogea. 
160. Velicu Ciorbagi, primar la Bugeac în 1 874. 
161 . Verbanu, arhitect care a lucrat până la roşu biserica „Sf .Nicolae" din Tulcea înainte 

de 1 870. 
1 62. Alexe Verzea, mocan dobrogean. face parte din delegaţiile trimise de Adunarea 

Naţională de la Blaj în 1 848. 
1 63 .  Ivanciu Vicescu, membru al Societăţii româneşti de cultură de Silistra Ia 1 870. 
164. Vlad, primar de Cernavodă la 1857 - 1 860 
1 65 .  Oh.Vulpe, epitrop la Măcin înainte de 1 8J7. 
1 66. Costache Andrei, muhtar (primar) de Tulcea la 1 873 . 

1 - IX 
2 - IV, p. 173 

NOTE 

3 - I, comuna avea o populatie fonnatl din români şi rusi 
4 - Apostol O.Culca, Cit trebuie si ştie fiecare despre Dobrogea, Bucureşti, 1928, p. 1 19 
5 - V, p. 12 
6 - Tudor Matcescu, Proiectul înliinllrii unui schit românesc în Dobrogea la 1872, în „Glasul Bisericii", 

33, nr. 3 - 4  din 1974, p. 3 1 8. 
7 - Cf. Tudor Matcescu, Pennaneoţa Iii continuitatea rominilor din Dobrogea, Directia generali a Arhivelor 

Statului, 1979, p. 15  
8 - Arhivele Centrale de Stat, fond Curtea de Casatie dosar 1/1880, f .  4 
9 - Luca Ionescu, Expunerea situaţiei judeţului Tulcea, 1904, p. 14, 44 
10 Tudor Matcescu, Un sal dobrogean în 1tlpAnirea Ministirii Sf. Ioan din Bucureşti (sec. XVIIl) în 

,,Biserica Ortodod RomAnl", 93, nr. 3 - 4 din 1975, p. 372. 
1 1  - ,,Dobrogea liberali" din 8 iulie 1907; IX oferii romini.lor informatii despre situatia din Imperiul Otoman 

la 1866 (IV, p. 264) 
12 - Ion Ionescu de la Brad în VI, p. 57 spune ci poate fi Ilie Cojocaru Bucur (cu acest nume, întreg) 
13 - V, p. 35 
14 - Idem, p. 32 
15 - m. dosar 860/1939, fila 68 
16 - IV, p. 281 (dupll parcimonia ştirilor, pare un lider de mAnl a doua), 
17 - V, p. 32 
18 - Ibldem 
19- O, dosar 193,ftla 57,60. Vezi şi dosar 536/1870,ftla 1 1 şi 19 - efor al şeolii române; dosar 1635/1872 fila 

18; IV, p. 275 
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20 - m, dosar 860/1939. f. 68 
21 - IV, p. 1 55; VI, p. 77 
22 - I 
23 - IV, p. 124 - 125 
24 - Ibidem. în documentul wmător apar ca martori. Aici se spune ,,noi satul Rlsuhata". Aceasta implic! un 

grad de reprezentare. 
25 - VI, p. 69 
26 - I 
27 - m, dosar 896/1939, f. 63. Îl vom glsi primar şi în 1879, cf. Arh. Stat Tulcea, fond Preturii, dosar 1 ,  fila 

2 
28 - V, p. 32 
29 - Teodor Burada, O cilltorle în Dobrogea în „Opere" voi. IV, Ed. Muzicali, Bucureşti, 1980, p. 38; Vezi 

şi Romulus Seişanu, Dobrogea, Gurile Dunlrli şi lmula Şerpilor, Bucureşti, 1928, p. 18 
30 - V, p. 59 - 60; VI, p. 1 19 
31 - Arhivele bisericii ,,Sf. Nicolae" din Tulcea, Registrul de venituri şi cheltuieli (1876) fila 32 
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Restituiri 

O SCRISOARE A LUI TUDOR ARGHEZI 

Domnilor prieteni, 
Grava tntârziere tn care mi:J gdsesc faţd de foaia dumneavoastrd literard mi:J obligd sd 

substitui articolului fdgdduit într-un frumos crepuscul de coastd la Constanţa, o scrisoare 
aproape personald. Este $i mai comod, un articol trebuind sdfie mult mai lung decât un bilet 
cu scrisul mi:Jrunţel $i timpul prea scurt, care trebuie acordat obligaţiilor de civilitate. 

Mi-aţi cerut „ ceva",  o schiţd, unfiligram, un portret al ciudatului dumneavoastrd pdmdnt 
încremenit dinaintea unei oglinzi cu luciulfrdmdntat. 1-am rdmas ţdrii dumneavoastrd dator 
cu o carte, „ Ţara Albd",  de recuno$tinţd de emoţiile cu care au binevenit sd mi:J cople$eascd 
drumurile ei, timp de ore întregi pustii de oricefiinţd vie, a/ard de troscotul metalic, ruginit $i 
ghimpat al câmpiei rupte $i vastele cdlddri cu peretele spirat, tn golul cdrora m-a purtat 
motorul. 

M-am întors acasd acoperit de praful cimitirelor musulmane $i scheletul pdmdntului 
descoperit în gropile geologice, tn acela$i timp cu osuarele de piatrd ale împdrdţiei romane, 
a intrat în fantoma mea sufleteascd. O stare de lirism, greu de suportat aci, tn Capitald, unde 
domnesc faptul divers $i presa cotidiană, mi:J urmi:Jre$te cu tnver$unare. Vrei sd lucrezi $i nu 
mai vrei sd fii precis $i categoric $i ţi-e cu neputinţd. Şaizeci de zile de pribegie prin ni$te 
tdrdmuri asemi:Jnătoare, sunt sigur, cu de$ertul Betleemul $i unde femeia samariteand a scos 
dinfântând o ciuturd cu apd, sunt tn stare sd obsedeze un om, sd-1 halucineze, sd-i schimbe 
aptitudinile, sd-lfacd sd scapere ca o lumind $i sd-i dea năravuri serafice de înger. Licdrul 
mi:Jrii $i gustul naivei pauze virginale s-au intercalat în senzaţii $i faţd de toate mi:Jreţiile 
dumnezeie$ti pe care le-am strdbdtut cu creionul pe caiet $i cu lentila obiectivului la ochi, 
ardtându-le copiilor uimiţi, o urmi:J de milenii, un mormdnt de giganţi, o pasdre verde, o 
$Opârld, un ciob de lund piind, tândrd, în azurul de la înnoptat, cealaltd viaţd, a oamenilor 
din cetate, adunaţi sd se încerce, sd se întreacd, sd se încaiere pentru o fdrâmi:J de nimb de 
poleiald $i pentru prestigii contrafdcute, mi se pare acum $i mai lamentabil meschind decdt 
înainte de a trece Dundrea la Turtucaia. Poetul Jon Marin Sadoveanu, care-i din partea 
locului, mi-a povestit influenţa ineluctabild a Dobrogei asupra locuitorului ndscut sau pripd$it 
$i am participat ca spectator de teatru la una din lucrdrile sale dramatice destinate sd dezvolte 
demonstrarea acestui contact. Am crezut atunci cd poetul prezintd cu o sinceritate organizatd 
ndluca unei fantezii literare. Cea adevdrat e tot ce mi-a spus d. Sadoveanu! Pe teren adecvat, 
mi-am adus aminte chiar cuvintele cu care colora la exacte nuanţe de sentiment beţia omului 
încle$tat între doud ape $i $Chiopdtând pe nisipuri. V-a$.fi trimis, cum aţi.fi dorit, mi se pare, 
ceea ce se chiami:J, un fragment din cartea la care lucrez $i nu prea. Am pornit cu gândul cd în 
vreo zece ani de aci înainte sd transpun pe hârtie pitorescul Romdniei, ţard dupd ţard. Aceastd 
muncd pe care ar fi fost indicat sd o întreprindd pentru nivelarea unei simţiri, instituţiile sau 
editurile, o sd trebuiascd sd o realizeze, târâ$-grdpi$ o singurd pand - $i poate cd nu e mai 
rdu. Am un burduf de note $i o traistd cu petice de film. Când le-am desfdcut la Bucure$ti mi
am dat seama de ce fotografiile tehnice$te irepro$abile $i realizate cu imense cheltuieli inutile, 
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ale Ministerului de Externe, pentru o propagandd iluwrie, mi s-au pdrut ca niste cadavre de 
ierbar. Pitorescul ilustrativ e mort ca si notiţa descriptivd. Tot ce am adunat fn saizeci de zile, 
în ghiozdan, serveste de pretext unui lucru mult mai interesant si mai greu. ln dreptulfiecdrui 
crtimpei de carnet si de peliculd e altceva, ceva ce nu se vede, dar care trebuie ajutat sd se 
recompuie din polenul sufletesc sttirnit deasupra lor. Aci e toatl1 strl1dania acelui ce-si pune 
de gtind sdfac11 lespezi,pulbere si sctintei cu vorbe. Materialul trebuie înldturat si pe absenţa 
lui, încercat firul de miltase cel mai impalpabil, care încape, ca într-o gaurd microscopicd de 
ac, în vtirful penei cel mai fin si cel mai capricios mobil. 

Felicitaţi pe primarul dvs. pe care m-am silit sd-1 cunosc de vre-o trei ori pentru drumul 
dintre Agigea si Mamaia: un admirabil chenar tn toga milrii. Felicitaţi-l pentru bijuteria pe 
care a izbutit sd o facil din Constanţa, brdţard cu doui:J coarne de m4rgl1ritare tndreptate tn 
rl1sl1rit. Uludaţi-1 pentru florile cu care a umplut cosurile orasului si pentru parcurile mari si 
mici de iarbi:J. Primarul dvs. e unfdcdtor de miracole gingase. Mtina lui nevdzutd o gdsesti 
pretutindeni. Felicitaţi-l pentru stilul de civilizaţie elegantd de care a dat pildd, colabortind 
cu inginerul Lupas, la înfiinţarea unui înctintdtor serviciu de autobuze aristocratice cu tarif 
popular. Şi mai felicitaţi-l pentru creaţia unui mijloc de transport alimentar, de la abator la 
pieţe, care constituie pentru tot regatul o excepţie si un model. 

Şi ... sdndtate, 
Bucuresti 
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(Revista dobrogeană, nr. 4-5, 1 936, p.  I)  
Transcris de GELU CULICEA 



NICOLAE MOTOC 

CÂND V A UN COPIL ÎI VA SPUNE TAINEI EROARE 

De necrezut pdnd unde poate ajunge 

cruzimea unei femei cdnd tace 

Tace ea .fi cdnd ,fi-ascunde sub un zdmbet 

plllcerea de a-l biciui c-un ochi negru 

pdnd la sdnge 

$i el îi rclmdne recunosccltor 

Tace ea .fi cdnd îl strdnge în braţe 

.fi el nu-i aude decdt coapsele brumate 

scdncind ca delfinii gemeni de lapte 

legclnaţi de primele valuri 

Dar abia acum tăcerea ei .fi-arată puterea 

cdnd feliei de ger Î$i casccl depclrtarea 

.fi elf singur .fi îngrozit/ Q.fteaptcl scl-l înghitcl 

Mai bine ar fi fost daccl s-ar fi iubit 

c-o perdea/ fie ea .fi neagrcl 

purtdnd tntr-un colţ sigla în aur a numelui ei 

sau cu una dintre cuverturile 

cu leoaice de pe patul ei 

N-ar mai fost nevoie de infinite 

precauţii sau deghizclri grosolane 

din partea ei ca să dea viciului nobleţea 

inocenţei .fi unor atingeri par,five 
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aura pasiunii 

Le-ar fi si:lrutat fiecare cuti:l 

le-ar fi ri:lsfliţat 

iar cdnd nu le-ar mai fi suportat 

tdcerea 

le-ar fi silit sd suspine/ si:l geamil cumva 

Mai bine ar fi adorat un perete 

care l-ar fi apdrat de friglII de-a/ard 

iar la furie 

cu gdndul la tdcerea dintre ei 

lovituri cu pumnii/ cu.fruntea 

i-ar fi smuls un scrâ$net 

un oftat de regret 

TEAMĂ DE ZIUA DE LUNI 

Lovit de-o ma$inil 

$i-asvl1rlit pe trotuar: un cdine 

mulţi i-au contemplat agonia 

nimeni nu s-a gdndit sd-l îngroape 

cineva n-a trecut tolU$i nepdsdtor 

a-ngenuncheat omene$te 

$i-a-nceput tacticos 

sd-i taie un vdrf de ureche 

nu $tiu ce senzaţie i-o fi dat 

asprimea lui între degete 

frumos ca o bijuterie - $i-o fi spus 

cdnd l-a vdrdt în buzunar 

(n-am vdzut scena/ mi-o închipui) 
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curios e că omul nu s-a oprit aici 

a vrut să mai taie un petec ... 

dar silit pe ne{l$teptate sa plece 

a ldsat lama înfipta 

în urechea deja ciopârţită 

pentru ce acest ritual al cruzimii? 

iattl o taintl 

ARTA COMPRIMĂRII/ DILATĂRII TIMPULUI 

/. 

Ea n-are nevoie de vorbe 

sau gesturi magice 

te primene$te ftlrtl stl-i simţi puterea 

se deschide la bluza ei galbentl 

$i te trimite duptl un pahar de aptl 

ea $tie cel trece pântl te-ntorci 

un timp incalculabil (pentru tine) 

la care se-adauga alt timp 

infinit 

cât bea sub ochii teli 

cu-nghiţituri mici $i par$ive 

destul -

sel ai senzaţia ntlucitoare 

cel urmeaztl s-o strtlngi 

în brate 

pentru prima oarel 
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li. 

Ea-ţi sechestreazd pe degetul mic 

timpul piatrd ro$ie 

tu înoţi tn alt timp -

al ei 

ea spune nu Mdrii 

c-un ochi aproape negru 

tu spui da Mdrii 

cu celdlalt ochi al ei (mai) negru 

ea te prive$te 

cu gura ei floare de scai 

tu o prive$ti 

ca $i cum s-ar privi cu gura ei 

AI UITAT SĂ-MI TRIMIŢI CEVA 

Nu $tiu de ce-mi trimiţi pianul 

demodat $i pe luciul de gheaţtl 

al singurei lui aripe 

trupul tdu lenevind/ tmbdtrânind muzical 

e-o fotografie 

care nu-mi aminte$te de nimic . . .  

eu dacd-a$ fi fost de faţd ţi-a$ fi cerut 

sd pozezi tntinsd la soare pe dig 

având grijtl sd ai în spate un val 

$i în braţe flori de scai 

Q$a//nu $tiu cui zâmbe$ti . . .  
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am scotocit furios în plic 

cnnvins c-ai uitat sd-mi trimiţi ceva 

nu-mi dau seama ce poate un gaj magic 

care sd ne redeai dacd nu tinereţea 

mdcar naivitatea 

de-a mai crede 

unul în cellI/alt 

CUVINTE DE ANTICIPAT PLECAREA POETULUI 

ln pdrul albit subit 

sd-i presdraţi seminţe de scaii o frunzd 

de salcdm sd-i fie bdnuţul de trecere 

veniţi însd cu pdsdril nu cu flori 

boceascd-l numai fltfarea 

sau ploaia de vard mai grdbitd 

ca pneurile dubiţei negrei cam uzate 

pentru cd moartea nu-i rentabild 

veniţi cu vrdbii şi sticleţi 

cu piţigoi şi pitulici 
cu pdsdri vesele ce-şi leagdnd penelul 

stropit parcd în joacd de un zugrav nebun 

şi voi în colivii -

urzite-acum din picdturi de ploaie/ din vorbe 

spuse-n şoaptd prin care vd-ngrdşaţi speranţa 

miraţi cd nu se cade sd bdteţi din palme -

şi ele-n colivii 

gata cu ţipetele lor gingaşe 

sd vd îmbdrbdteze 
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când veţi vedea cum se-ntoarce/ senin 

în pântecul ţtlrânii - cutremurat de valuri -

gândiţi-vtl ca va iubit 

c-a fost un lupttltor/ discret 

ctl nu-i mai puţin liber decât voi 

şi ltlsaţi ptlstlrile mici stl zboare . . .  
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CONSTANTIN CIOROIU 

STAMPE EUXINE 
ÎN RELATĂRI DE CĂLĂTORIE 

Aflate la intersecţia căilor terestre, maritime şi fluviale ce legau ţinuturi din toate zările 
pământului, meleagurile dintre Dunăre şi Mare au fost străbătute, de-a lungul vremilor, de 
călători de aiurea, împinşi de împrejurări şi năzuinţe dintre cele mai diverse (expediţii războinice, 
misiuni de afaceri, solii , pelerinaje creştine etc .) . Multi dintre aceşti peregrini au fost scriitori 
şi , credincioşi vocaţiei lor, au consemnat, cu farmec literar, impresii despre locuri, oameni, 
fapte şi obiceiuri; altii, fără a fi condeieri, dar înzestraţi cu acuitate a observaţiei şi gând profund, 
când şi-au întocmit notele de voiaj au făcut, cum vom vedea, literatură fără să ştie. Această 
memorialistică însufleţeşte, prin viziune artistică, istoria Dobrogei , o învăluie într-un abur de 
taină, uimire şi fascinaţie, istorie care, altfel, ar fi aidoma unui muzeu sobru, rece, cu hrisoave 
şi obiecte încremenite în rafturi metalice ori rame de sticlă. 

Primul dintre scriitori (şi, neîndoielnic, cel mai mare) care a călătorit la Pontul Euxin a 
fost Herodot (484-425) . Originar dintr-o familie dedată negoţului, trăitoare în Halicamas 
(Asia Mică), Herodot a purces încă de la vârsta de 20 de ani la un extraordinar periplu de 
studii (Egipt, Arabia, Asiria, Persia, India, Afganistan, Sudul Mării Caspice, Colchida, Scythia, 
Tracia şi Grecia), periplu care va dura opt ani; materialul strâns cu acest prilej va forma textul 
„Istoriilor", operă inegalabilă, care-i va aduce celebritatea. El a cunoscut personal nordul şi 
vestul Pontului Euxin, astfel că în scrierile sale ne-a lăsat mărturii de mare preţ despre neamurile 
sălăşluitoare aici (traci, geţi, sciţi) , descrieri pertinente ale fluviilor lstru, Borystene (Nistru), 
Tanays (Don),  dând totodată dimensiunile aproape exacte ale Mării Negre, Mării Azov, 
Bosforului, Propontidei şi Mării Egee; cu mare talent literar, el a descris expediţia nordpontică 
a lui Darius, fiul lui Histaspe, din anul 514  î.Chr., cel mai important eveniment din zonă în 
vremurile arhaice. De la Herodot ştim că Darius i-a pedepsit „pe geţi, care se cred nemuritori", 
pentru că au fost singurii care i-au opus rezistentă, „măcar că ei sunt cei mai viteji şi cei mai 
drepţi dintre traci" (Istorii, IV, 93) .  În cartea următoare, (IV, 94), marele scriitor şi istoric ne 
dă amănunte despre credinţa geţilor: „Iată cum se cred nemuritori getii: ei cred că nu mor şi că 
acel care dispare din lumea noastră se duce la zeul Zamolxis. Unii din ei îi spun Gebeleizis. 
Tot la al cincilea an ei trimit la Zamolxis un sol, tras la sorti, cu poruncă să-i facă cunoscute 
lucrările de care, de fiecare dată, au nevoie. Iată cum îl trimit pe sol. Unii din ei primesc 
poruncă să tină trei sulite (cu vârful în sus), iar altii, apucând de mâini şi picioare pe cel ce 
urmează să fie trimis la Zamolxis şi ridicându-l în sus, îl azvârle în sulite. Dacă - străpuns de 
sulite - acesta moare, getii socot că zeul le este binevoitor. Iar dacă nu moare, aduc învinuiri 
solului , zicând că e un ticălos şi, după învinuirile aduse, trimit un altul, căruia îi dau însărcinări 
încă fiind în viată. Aceiaşi traci, când tună şi fulgeră, trag cu săgetile în sus, spre cer, şi ameninţă 
divinitatea (care provoacă aceste fenomene), deoarece ei cred că nu există un alt zeu în afară 
de al lor" (Fontes„., I ,  p. 48-49. 

Alt scriitor din vechime, care a cunoscut tinuturile noastre, fiind, exilat, o vreme, la 

1 1 3 



Pont (anul 87 d.Chr.) a fost Dion Chrysostomos. În „Discursurile" sale, Chrysostomos 
surprinde atmosfera războinică, de perpetuă pregătire militară, din taberele geti lor: „Se întâmplă 
că am făcut acum o călătorie lungă, drept la Istru şi în ţara geţilor, sau a misilor, aşa cum îi 
numeşte Homer şi cum e denumită azi populatia („.). Am ajuns la nişte oameni întreprinzători, 
care nu aveau răgazul să asculte cuvântări, ci erau agitati şi tulburaţi ca nişte cai de curse la 
potou, înainte de plecare, nerăbdători să treacă vremea , cai pe care râvna şi înfocarea îi fac să 
lovească pământul cu copitele. Acolo la ei puteai să vezi peste tot săbii , platoşe, lăncii, toate 
locurile fiind pline de cai , arme şi oameni înarmaţi" .  

Ammianus Marcellius (sec. I V  d .Chr.) a ştiut, c a  ofiţer în armata romană să lupte cu 
sabia dar încă şi mai bine a mânuit condeiul şi , ca unul care, cu prilejul diferitelor campanii 
militare, a trecut şi prin părtile Pontului Euxin, în a sa „Istorie romană" în 3 1  de cărti a amintit 
şi despre oamenii şi evenimentele de aici; felul în care îi înfătişează pe huni, neam care a 
îngrozit lumea antică prin cruzime şi sălbăticie, dovedeşte că Am. Marcellinus avea o 
extraordinară capacitate de a desluşi ipostazele umane, dezvăluind cu talent limitele barbariei, 
la care a fost martor ocular. În „Istoria romană" (Cartea XXXI, 2), acest ofiter-scriitor ne face 
să înţelegem groaza pe care o insuflaseră hunii vecinilor lor. „Neamul hunilor - relatează Am. 
Marcellinus - ( „ .) locuieşte dincolo de mlaştinile Maeotice (Marea de Azov -n.n.) ,  în preajma 
Oceanului Îngheţat, şi întrece orice măsură a sălbăticiei". Deoarece, la naştere, ei îşi mutilau 
copiii, scrijelindu-le obrajii cu fierul roşu, hunii îmbătrâneau spâni, fără barbă, ca eunucii; 
erau butucănoşi, cu o înfăţişare monstruoasă, de-a dreptul înspăimântători , păreau chiar un fel 
de animale cu două picioare". Nu trăiau Îl! case, fiind obişnuiţi „încă din leagăn cu frigul ,  
foamea ş i  setea". Veşmintele pe care şi le făceau din piei de şobolan, n u  le scoteau d e  pe ei 
până nu deveneau zdrenţe de atâta folosinţă; purtau pe cap căciuli, iar „pulpele păroase" , şi le 
acopereau cu piei de capră. Cea mai mare din timp şi-o petreceau călare „pe caii lor vânjoşi şi 
urâti, stând pe ei uneori cu femeile", săvârşindu-şi acolo „toate treburile obişnuite" . Ammianus 
Marcellinus mai relatează: „Stând călare, fiecare bărbat din neamul acesta, atât ziua cât şi 
noaptea, cumpără şi vinde, bea şi mănâncă, şi tolănit pe ceafa strâmtă a animalului cade în 
somn adânc„.". Hunii nu cunoşteau meşteşugul agriculturii nefiind statornici; ei locuiau în 
cărute, „totdeauna ca nişte fugari", acolo îşi concepeau copiii, acolo soţiile lor îi creşteau 
mari. „La ei când cineva e întrebat, nimeni nu poate spune de unde se trage, deoarece a fost 
conceput într-un loc, s-a născut în alt loc şi apoi a crescut în altă parte". Sriitorul roman , ca om 
al armelor, le recunoaşte hunilor calităti de buni luptători , Aceşti teribili barbari începeau 
bătălile năvălind „în pâlcuri în formă de unghi"şi, pentru a intimida duşmanul, „scoteau tot 
felul de tipete înspăimântătoare"; se răsfirau şi se regrupau în timpul luptei cu o mare rapiditate, 
iar când atacau şi jefuiau taberele duşmane actionau cu neobişnuită iuţeală. Hunii erau în 
acelaşi timp capricioşi, nu-şi respectau tratatele de pe o zi pe alta, fiind „peste măsură de 
schimbăcioşi la orice adiere de nădejde nouă"; neavând un rege, ei mulţumindu-se „cu 
conducerea zgomotoasă a şefilor" , luau hotărâri „pripite" (Fontes „ . , II, p. 1 17- 1 19) .  

C u  vervă narativă, relatează o întâmplare de l a  Tomis din anul 386, scriitorul bizantin 
Zosimos, într-o „Istorie contemporană" . Este vorba de vitejia unui comandant tomitan, 
Gerontius, care i-a înfruntat cu îndrăzneală pe barbarii din slujba împăratului bizantin, răsplătiţi 
cu daruri scumpe pentru apărarea fruntariilor scitice, dar care se obrăzniciseră peste măsură, 
umilindu-i pe soldaţii romani ai garnizoanei Tomisului . „Văzând această purtare a lor - scrie 
Zosimos - şi că plăsmuiesc ceva împotriva oraşului şi vor să stârnească tulburări , Gerontius se 
hotărî să pedepsească insolenta şi abuzurile barbarilor şi împărtăşi planul celor mai priceputi 
dintre soldaţii săi . Observând însă că ei şovăiesc din cauza fricii şi că se tem până şi de mişcările 
barbarilor, luă armele şi împreună cu un număr redus de însoţitori se hotârî să se împortivească 
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întregii mulţimi a barbarilor; el deschise portile şi înaintă, în timp ce soldaţii mai dormeau sau 
stăteau, împietriţi de frică sau alergau pe ziduri şi priveau la cele ce se întâmplă. Barbarii 
începură să râdă de nebunia lui Gerontius şi, crezând că omul şi-a pus în gând să moară, 
trimiseră contra lui pe cei mai voinici dintre ei. Acela însă apucă de îndată scutul şi încăierându
se cu primul care-l atacă se luptă vitejeşte, până ce unul din însoţitorii săi văzându-i încleştaţi, 
tăie cu paloşul umărul barbarului şi-l doborî de pe cal. În timp ce barbarii urmăreau cu uimire 
vitejia şi îndrăzneala sa, Gerontius se îndreptă contra altor duşmani. Văzând ce făcea 
comandantul lor, cei de pe ziduri îşi aduseră aminte de numele lor de romani, năvălind afară 
din oraş, atacară pe barbarii îngroziţi şi-i măcelăriră" . (Fontes ••. , II, p. 3 1 5-3 17). 

Martor la evenimentele desfăşurate între anii 959-976, perioadă crucială pentru 
revigorarea Imperiului bizantin,  după secole de decădere şi sfâşieri interne, a fost scriitorul 
Leon Diaconul. În opera sa creionează relatări preţioase, cu evidente însuşiri literare, despre 
campania împăratului Ioan Tzimisces împotriva cneazului kievlean Sviatoslav, pe care-l 
înfrânase la 97 1 ,  hotărând fruntariile imperiului din nou la Dunăre. Iată momentul întâlnirii 
dintre împăratul Ioan şi cneazul Sviatoslav, în care Leon Diaconul ni se relevă ca excelent 
portretist: „( . . .  ) Sviatoslav a cerut să se întâlnească cu împăratul. Acesta n-a stat pe gânduri , 
căci s-a îmbrăcat în zale de aur şi a sosit călare, pe malul Dunării, ducând cu dânsul o ceată 
numeroasă de călăreţi echipaţi cu arme poleite în aur. A venit şi Sviatoslav, plutind pe fluviu 
într-o barcă scitică şi vâslind împreună cu ceilalţi. El arăta la înfăţişare cam aşa: de statură 
mijlocie, nu mai înalt decât trebuie şi nici mai scurt decât se cuvine, sprâncene stufoase, ochi 
strălucitori, nas cârn, barbă rară, iar deasupra buzei de sus mustaţă deasă şi lungă. Capul îi era 
aproape pleşuv, cu bucle de o parte şi de alta, dând pe fată o bună sănătate a neamului său: 
grumaz puternic, piept lat, iar în restul înfăţişării simetric şi bine făcut; arăta posac şi sălbatic; 
la una din urechi îi atârna un cercel de aur, împodobit cu două mărgăritare, prinse cu pietre 
scumpe; avea haină albă, cu nimic deosebită de a celorlalţi, decât doar prin curăţenie. A schimbat 
doar puţine cuvinte cu împăratul despre pace, stând pe scândura care împreuna pereţii bărcii 
sale. Războiul romanilor împotriva sciţilor a luat sfârşit în felul acesta" . (Fontes.„ IT, p. 695) 

Despre obiceiurile tătarilor, multiseculară etnie din Dobrogea, a scris, în secolul al XIIl
lea, fratele minorit Wilhelm de Rubruquis, călător, la 1253, prin părţile răsăritene; este un 
bun observator şi regretă că nu are talent de pictor pentru a zugrăvi cele văzute, dar nu i-a 
lipsit, cum se va vedea, vocaţia de memorialist. Carele tătarilor, descrise de Wilhelm de 
Rubruquis , par construcţii halucinante: „Carele le fac aşa de mari, încât unele au 30 de paşi în 
lăţime. Eu însumi am măsurat odată lăţimea dintre urmele rotilor unui car şi am aflat 20 de 
picioare; şi când casa stă aşezată pe car, ea trece de roti, de ambele laturi, cu cel putin 5 paşi. 
Am numărat la un singur car 22 boi trăgând o singură casă; unsprezece la şir în sensul lătimii 
carului şi alţi unsprezece îaintea lor. Oiştea carului era mare căt un catarg de corabie şi un om 
stă în gura casei, deasupra carului, mânând boii". Si mai departe: „Casele de locuit ei niciodată 
nu le coboară de pe care". Cu cât erau mai bogaţi, tătarii posedau mai multe asemenea care. 
„Un bogătaş moal sau tătar are de la o sută până la două sute de asemenea care cu case pe ele. 
Baatu are 26 de soţii şi fiecare dintre ele are câte o casă mare, în afară de altele mai mici, pe 
care le aşează înapoia celei mari şi servesc de odăi pentru copile. Si de fiecare din aceste case 
ţin 200 de care. Iar când îşi aşează casele la pământ, prima sotie şi-o aşează în marginea 
dinspre asfinţit şi după ea vin celelate la rând, astfel că ultima soţie se află la marginea dinspre 
răsărit. Iar distanta dintre curia unei doamne şi cealaltă este de o aruncătură de piatră. Gospodăria 
unui moal bogat, se înfăţişează ca un mare sat, totuşi foarte putini bărbaţi vei găsi acolo. O 
singură muieruşcă conduce 20 sau 30 de case, căci ţinutul e câmpos . („Itinerarul fratelui 
Wilhelm de Rubruquis clin ordinul fraţilor minoriţi în anul mântuirii 1 253, în părţile răsăritene". 
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Trad. de C. Brătescu. Analele Dobrogei ,  2, m.4, oct.-dec. 1921 , p. 507-535). 
Un secol mai târziu, ( 1330) lbn Batutah, acest „Herodot al lumii musulmane" - a călătorit 

din Maroc până în China, din Africa până la gurile Volgăi - ne va înfăţişa în jurnalul său de 
voiaj celebra haraba dobrogeană, cel mai vechi mijloc de transport pe uscat din spatiul nostru: 
„Cumpărai şi eu căruţe. Locuitorii acestori ţinuturi le numesc harabale şi au patru roate . Unele 
din ele sunt trase de câte doi cai sau şi mai multi; asemenea le trag şi boii şi cămile, după 
greutatea carului. Căruţaşul încalecă pe şaua unui cal înhămat Ia el. Are în mână un harapnic 
cu care îndeamnă caii la drum şi un ciomag cu car-i loveşte, când se abat din cale. Deasupra 
căruţei se întinde un fel de cort, făcut din arcuri de lemn legate între ele cu curele. El e foarte 
uşor şi acoperit cu pâslă. Are şi ferestre cu grile, prin care cei dinlăuntru pot vedea pe cei 
dinafară, fără să fie văzuţi . Înăuntru îţi poţi schimba locul după plac; dormi, mănânci , citeşti ,  
scrii î n  timpul mersului. Carele poartă bagajele, proviziile de drum ş i  lăzile cu merinde sunt 
acoperite cu covergă Ia fel" (C. Brătescu, „Ion Batutah. Un călător arab prin Dobrogea în sec. 
XIV", A.D., 4, nr. 2, apr.-iun. 1 923, p. 142). 

Cronicarul bizantin Macarie Melisenos surprinde tulburătorul moment al uciderii ,  în 
iureşul luptei antiotomane din anul 1444, lângă Vama, (care a încheiat în chip dezastruos 
cruciada iniţiată de Papa Eugeniu al IV-iea) , a tânărului rege Vladislav al Poloniei ( 1434-
1444) şi Ungariei (1440- 1 444), evident care nu s-ar fi sfârşit atât de tragic, dacă ar fi fost 
folosită experienta de conducător de oşti a lui Iancu de Hunedoara, care-l povătui pe rege să 
nu se avânte întâiul în măcel: „Nestatornicia soartei nimeni nu o ştie; de aceea nu este nevoie 
ca maiestatea ta să iei asupră-ti un asemenea lucru, căci e plin de primejdii, ci voi face eu câte 
îmi vor fi încredinţate de către maiestatea ta. Si dacă soarta mă va ajuta, voi merge eu până la 
cortul sultanului şi dacă victoria va fi până la sfârşi de partea noastră şi eu mă voi întoarce 
înapoi ,  slavă lui Dumnezeu, victoria este şi va fi a majestătii tale; ( . . .  ) Priviţi întelepciunea 
şarpelui, care ferindu-şi întotdeauna capul , tot timpul îi e teafăr; dar dacă i-a fost lovit capul , 
întregul trup moare. Tot astfel şi dacă maiestatea ta vei lua asupra-ti un asemenea lucru şi se 
va întâmpla, Doamne fereşte, pe dos, evident noi vom muri cu totii". Soarta tânărului rege, 
luptând şi mai vitejeşte ca să pună mâna pe sultan şi pe bagajele lui, unul din ieniceri, cu 
numele Chamuza, din Peloponez de fel, lovind piciorul dinapoi al calului regelui cu o secure 
pe care o aruncase şi acesta căzând cu călăret cu tot, a alergat şi i-a tăiat capul ; şi cu strigăt 
mare, cum se obişnuieşte la necredincioşi, au înfipt capul acestuia într-o sulită" (Fontes •• .IV, 
p. 445-446). 

O Dobroge de un farmec insolit, cu scene descriptive uluitoare ce ne amintesc de pânzele 
lui Brueghel cel Bătrân , construieşte, în însemnările sale Evliia Celebi, unul dintre cei mai 
cunoscuti călători din istoria universală, trecător prin Bulgaria şi Dobrogea la 165 1 ,  însotind 
oştirile otomane conduse de Melek Ahmed paşa, beirleibei de Oceakov (Silistra) . Oraşul Silistra 
ar fi fost aprovizionat iama - spune Celebi - „de mii de sănii trase de bivoli pe ghiată" , si tot 
iama „aşezându-şi corturile pe Dunărea îngheţată, multe mii de oameni destoinici din Silistra 
petrec în ele cu mâncăruri si băuturi. În cazul când în acest anotimp cade şi sărbătoarea 
Bairamului, atunci se aşează şi leagăne mari, în care se dau toti îndrăgostiţii şi petrec, deoarece 
Dunărea îngheaţă şi de şase-şapte palme". Pescarii în copci,  „pescuiesc moruni şi nisetri ce 
cântăresc până la o sută de ocale". Mai mult: „Am văzut cu ochii mei cum, în copcile acestea, 
veneau de multe ori sute de mii de peşti mari ce-şi scoteau capul din gheaţă şi respirau şi 
sorbeau aerul aşa cum oamenii beau apă; este o minune!" Aceşti silistreni îşi făureau, din oase 
de vită un soi de patine. Evliia Celebi scrie: „Când se dau pe ghiaţă, unii sar deodată peste un 
om ce stă culcat în calea lor, fără să-şi piardă echilibrul. Unii merg cântând din vioară; alţii 
trag cu puşca, iar unii fumează . . .  " Numeroşi alti locuitori ai oraşului dunărean „se adună în 
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grupuri mari şi aducând pământ şi aşezându-l pe ghiaţă, fac focuri si frig oi şi vaci întregi şi 
apoi se ospătează şi petrec" .  Deşi călătorul turc fabuleză adesea, în tradiţia celor vechi, aflăm 
de la el amănunte pretioase despre tinutul euxin de la mijlocul veacului al XVII-iea, („Călători 
străini despre ţările române", VI. p. 3 1 1 -753). 

Si Dimitrie Cantemir, trecător adesea prin Dobrogea cu prilejul deselor voiaje la 
Constantinopol, dă, în a sa „Istorie a Imperiului otoman", ca fapt autentic, o legendă de lângă 
Babadag: ,,În vecinătatea acestei cetăţi se află o specie de corbi cari, prin marimea lor, întrec 
toate celelate păsări zburătoare. Turcii şi tătarii îi numesc Ghindgighin. Sunt aşa de numeroşi, 
încât meşterii de arcuri pot împodobi cu penele lor toate săgetile din Turcia şi Tataria, deşi, 
pentru acest scop, nu se pot întrebuinţa decât 12 pene şi acestea încă numai din coadă şi care, 
deobiceiu, se vând numai cu un leu. Acestea sunt recunoscute de cele mai bune arcuri şi întrec 
pe toate celelalte, aşa încât un meşter iscusit nici nu foloseşte alte pene în meseria sa. Si una e 
ornată cu o singură pană de la aceşti corbi şi o lasă a se atinge de celelalte, ce le mănâncă şi le 
despoaie până la lemn. Pentru acestă putere singulară pare că s-a dat acestor corbi numele 
tătăresc de Ghindgighin" . 

în secolul al XIX-iea, secolul romantismului, al obsesiei ruinelor trecutului, al iscodirilor 
ştiinţifice şi al descoperirilor geografice, călătorii la Pontul Euxin sunt tot mai numeroşi, între 
ei aflându-se şi nume sonore ale literaturii universale, cum vom vedea. Cel mai interesant, 
pentru noi, călător prin Dobrogea din prima parte a acestui veac strălucit şi frământat, a fost 
Hector de Beam, ofiter din armata franceză, membru al unei misiuni militare pe lângă oastea 
ţaristă din timpul războiului ce se va încheia cu Pacea de la Adrianopol, misiune condusă de 
ducele de Mortemart. Si Hector de Beam, ca alti occidentali ai vremii a fost fascinat de Levant; 
el a fost un talentat desenator şi ne-a lăsat un album de excepţie, format in-folio (aflat într-un 
singur exemplar la Biblioteca Academiei Române), rod al călătoriei sale orientale, cu 62 de 
ilustraţii (dintre care 23 interesând Dobrogea), album apărut la Paris în 1 828 cu titlul „Qelques 
souvenirs dans une compagne en Turquie" şi prezentat de I. Conea în „Analele Dobrogei" 
(voi. II, 1 928) .  Ilustraţiile sale, dincolo de valoarea artistică, sunt de particulară valoare 
documentară constituind o impresionantă icoană dobrogeană a acelei vremi; aceste desene 
mai pot fi comparate cu delicatele gravuri ale altui francez, artist de această dată, Charles 
Doussault (un cunoscut al lui Vasile Alecsandri) , gravuri constănţene de la începutul veacului, 
publicate în marea revistă pariziană „L'Illustration". Fiecare ilustraţie este însoţită de un text, 
lntocmit tot de Hector de Beam, cu virtuţi memorialistice neîndoielnice, omul având acuitate 
în observaţie. Apreciază frumuseţea zonei Babadagului (oraşul părăsit, i s-a părut mizerabil) -
„Vegetaţia acestei văi - scrie el - mi se pare magnifică, iar apa de izvoare delicioasă". Este 
copleşit, într-alt loc, de solemnitatea Te-deum-ului de la Caratai (Nisipari) prilejuit de alungarea 
turcilor din Brăila şi Galaţi: „Spre seară toată armata era rânduită în jurul unui altar, unde se 
oficia un Te-deum, în semn de mulţumire lui Dumnezeu; cerul ameninţa cu furtună; departe 
se auzeau mugind tunurile, care băteau în zidurile Constantei (Kustendje ); salvele unei artilerii 
numeroase se pierdeau departe, pe stepă. Muzica tuturor regimentelor intona Goot save the 
King, în vreme ce mii de oameni, într-o profundă reculegere, ascultau cântarea atât de frumoasă 
a corurilor ruseşti; splendoarea hainelor sacerdotale, pompa cultului grecesc, atitudinea nobilă 
a Împăratului în fruntea Statului Major, acest deşert turcesc, în sfârşit transformat într-un 
templu creştin, căruia îi servea drept boltă cerul plin de fulgere şi tunete - toate acestea aveau 
ceva grandios într-însele şi impresiunea nu s-ar putea exprima". În sfârşit, nu ne poate scăpa 
pregnanta descrierii unei moschei din Bazargic şi a elegantei reşedinţe a paşei din acelaşi oraş 
dobrogean. 

Dar iată-l drumeţ la Pont, tot în prima jumătate a veacului trecut ( 1 841)  pe îndrăgitul 
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scriitor danez Hans Christian Andersen (de călătoria sa prin părţile noastre s-au ocupat E.I .  
Păunel în „Convorbiri literare" ş i  Marcel Romanescu în ,,Revista Fundatiilor Regale") .  E l  a 
întreprins un voiaj pe itinerarul Hamburg, Roma, Neapole, Sicilia, Malta, Moreea, Ciclade , 
Atena, Smirna, Constantinopol; în acest din urmă oraş l-a cunoscut pe un conaţional, cizmarul 
Lange, care şi-a practicat meseria şi la Galaţi şi s-a însurat cu o româncă. Mistuit de nostalgia 
plaiurilor româneşti, acest Lange, l-a sfătuit pe Andersen ca, la întoarcere, să urmeze calea 
dunăreană. Aşa că, la Constantinopol s-a îmbarcat pe un vapor austriac pentru Constanta. Pe 
navă, lume pestriţă (austrieci, un armean , un englez, nemti, un turc, români,  bulgari din toate 
clasele socile) . Constanţă este dezolantă: colibe fără geamuri, acoperite cu stuf, o împrejmuire 
de piatră, tătari îi întâmpină la chei; câteva care trase de boi duc bagajul până la han, urmate de 
călători care merg pe jos. Hanul, curat. Oraşul este o ruină, dominat de o moschee şi ea năruită, 
cu un minaret de scânduri. „O cafenea murdară, cu pridvor în stradă pentru turcii imposibili, 
ce-şi fumaun narghileaua, sorbind cafea. Căţiva săraci zdrenţăroşi cu barbă lungă, turban, 
caftan şi papuci, cutreerau străzile strângâng bălegar de ars". Vede urme ale Valului lui Traian, 
aproape de oraş. În jur, câmp verde, nesfârşit, pustiu. Hangiul, un austriac , le seveşte o masă 
deosebit de gustoasă. Cu bagajele încărcate în case, mânate de ţărani români în cojoace grele 
de oaie, pornesc spre Cernavodă, prin V alea Carasu. Acei ţărani au pălării de pâslă neagră, cu 
boruri largi, „a căror umbră uriaşă le atârnă pe umeri ca o umbrelă". Înainte de plecare vizitează 
o colibă, unde o tătaroaica tânără îşi etala frumuseţea între lumina focului din sobă şi cea, 
sângerie, a soarelui în amurg. Cernavodă îi apare un model de oraş în decadenţă, cu case 
meschine şi copii în zdrenţe. La Turtucaia, orice casă are în fată o grădiniţă. O ceată de cai, 
coborând către Dunăre îl inspiră: „Armăsar sălbatic, purta-vei oare pe tânăra logodnică a 
Domnului muntean? Te va mângâia oare mâna ei fină şi-ţi va împodobi trupul negru şi lucitor 
cu covoare bogate? Sau joci unde-ţi simţi noua tară pe malul celălalt al apei? Au vei ajunge 
oare în Muntenia stâlpul unei herghelii de o sută de ori mai mare decât ceata ce te înconjoară? . . .  " 

Pe bordul vasului care-l duce pe Vasile Alecsandri la Constantinopol, când poetul a 
văzut prima oară Marea Neagră, se afla şi un personaj ciudat, secretarul paşei din Tulcea, un 
tătar, cu studii înalte la Kisingen şi trăitor multi ani la Paris, condamnat apoi să-şi ucidă tinereţea 
în micul oraş dunărean. Iar fi declarat lui Vasile Alecsandri că se simţea „francez în suflet" şi 
că „ar fi dat toate hurile lui Mohamed pentru o midinetă pariziană". Întâlnind marea, la ieşirea 
din braţul Sulina, Vasile Alecsandri a exclamat: „Aici începe grandiosul, imensul, sublimul". 
Totuşi: „Nimic nu e mai frumos ca o seară frumoasă pe mare, poate o noapte liniştită cu totul 
şi luminată misterios de lumină. Să se râdă oricând de planeta aceasta. Pe mare e uimitoare şi
mi place s-o văd lucind, cu stele cu tot, printre frânghiile vasului. Şi apoi razele aruncă o 
lumină aşa de nobilă şi de fantastică, încât nu pot s-o admir, în ciuda d-nei X, care-şi bate joc 
de ea atât de inteligent (V. Alecsandri, Opere, IV, p. 608). 

Fire romantică, iubitor de drumeţii levantine, valoros cercetător ştiinţific şi , totodată 
scriitor cu oarecare vocaţie, inginerul francez Xavier Hommaire de Hell (care, ca o curiozitate, 
va avea descendenţi în România) îşi propune să-şi înceapă un periplu pontic pe la 1 846 (având 
o misiune din partea guvernului francez) cu o barcă, pornind de la Constantinopol, cu intenţia 
de a merge pe urmele argonauţilor; era însoţit de trei vâslaşi de pe Bosfor, patronul bărcii, 
Joseph, un pierde-vară parizian şi desenatorul de talent J .  Laurens. Până la Vama călătoreşte 
ca un „argonaut", dar vremea se strică, aşa că apucă drumul uscatului, mai sigur. În loc de 
barcă, o haraba şi un harabagiu bătrân, iar autorităţile îi asigură şi un însoţitor, un „cavas", un 
adevărat „ienicer". Balcicul, unde soseşte pe o căldură înăbuşitoare, „îşi etalează gratios cele 
250 de case pe primele trepte ale dealurilor calcaroase"; de aici, la Cavama, numai ruine 
(semnele ultimului război ruso-turc, încă neşterse nici după 1 5  ani). Trage la casa agăi din 
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Constanta la 1 855 - dupl C. Alhud 

Constanta la 1878 
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Cavama; remarcă la păstorul gospodăriei o frumoasă pipă artizanală. Iarăşi ruine, până la 
Mangalia, dar admiră, farul de la Capul Caliacra. În sfârşit Constanta, „unul din punctele cele 
mai interesante din itinerarul nostru; Constanta, vechea Torni , locul de exil al lui Ovidius", 
unde vede nenumărate resturi antice; ca „cincizeci de cocioabe răspândite împrejurul uneia 
sau două mori de vânt, iată oraşul actual". Trece prin V alea Carasu, dar nu împărtăşeşte părerea, 
comună pe atunci, că pe acole s-ar putea construi un canal navigabil , pledând pentru un drum 
de fier. (Marina Rareş, „Xavier Hommaire de Hell" .. .  A .O. ,  15 ,  1 934, p. 54-67) 

Dar ieromonahul Parthenie, un rus care ştia limba română, şi el călător pe aici în drum 
spre Muntele Athos, ne lasă şi rânduri mult mai optimiste, vorbind despre părtile dinspre 
Dunăre: „Partea aceea e bogată în roade şi cereale, îndestulată de toate bunătătile, un adevărat 
rai dumnezeiesc, adăpată de Dunăre şi râuri mai mici, de izvoare ce curg din munti şi păduri, 
bogată în peşti şi în toate roadele şi păduri şi lanuri cu pâine, şi vite şi stupi cu albine; şi iarna 
pe aici aproape nu este. În pădure mai mult de jumătate sunt pomi roditori ca: peri, meri , 
vişini, cireşi, nuci felurite, comi şi vită sălbatică. Cât de bune locuri şi ce primitori creştini ! . . .  " 
(„Din călătoriile ieromonahului rus Partenie prin Moldova în jumătatea întâia a veacului XIX". 
Traducere de arhimandritul V. Puiu). 

Ion Ionescu de la Brad, agronom, revolutionar paşoptist,s-a ignorat ca scriitor, publicând 
lucrări de specialitate, între care amintim celebrul lui studiu „Excursion agricole dans la plaine 
de la Dobroudja" (Constantinopol, 1 850), în care a dezvăluit lumii realitatea românească a 
Dobrogei timpului . Omul era însă dedat genului epistolar, ca multi dintre contemporanii lui, şi 
scrisorile trimise din Dobrogea lui Ion Ghica (un maestru al genului) dovedesc cu prisosinţă 
acest lucru (din păcate aceste scrisori au fost publicate mult mai târziu , în 1943 , de Victor 
Slăvescu). Pagini din acest epistolar pot sta cu cinste în orice antologie literară dobrogeană. 
Citez: „Mai frumoase locuri decât poalele munţilor de la Măcin până la Babadag nu cred să 
poată găsi cineva aiure. Toate au fost prinse de români şi astăzi toate satele sunt de români.( . . .  ) 
Atât de multi iasmini se află la poalele munţilor, cât pe drumuri mirosul lor mă adoanne. 
Acum toţi sunt înfloriti şi este o mândreţe nemaipomenită. Multe locuri am umblat, dar şi aşa 
frumoase ca astea rar vei găsi". Însă şi mai uimitoare descrie Ionescu de la Brad datinile 
românimii din aceste locuri: „Aici în Dobrogea femeia română cu uimire are o importantă 
mare, este un lucru scump şi respectat. Este rară în privinţa numărului uriaş al burlăcirnii 
române ce trăieşte în locurile aceste; femeia este scumpă; cel mai sărac flăcău trebuie să 
cheltuiască 2000 lei cel puţin ca să se însoare, căci trebuie să cumpere haine la toate rudeniile 
fetei, lucru ce face ca o fată să fie privită în familiea sa ca un odor nepreţuit. Burlăcime în 
Dobrogea ca frunza de multă, însă femei rari. Si câte sunt, sunt pre frumoase, mai ales acele de 
pe lângă munţi.( . . .  ) Frumusetea de bărbaţi este mare, oameni sdraveni şi vârtoşi, crescuţi tot 
cu !ape dulce şi mocănimea de la mânzări. ( . . .  ) O, ce frumos loc Niculitălu, sat înconjurat cu o 
cetate de munti şi codri , sat făcut pe ruinele antice romane, ce sunt fortificaţiile acestui loc şi 
pe care ţăranii îi zic a lui Traian. În satul acesta se face şi panairi (tîrg-n.n) şi sunt în el 
circazienele române. Acolo am văzut o fată atât de frumoasă, cât, zeu , nici Ileana Cosânzeana 
n-ii11 putut să o întreacă în mândreţe. Veste de frumuseţea fetei au ieşit. Când am văzut-o avea 
un trandafir în cosită şi sta la stative, ţăsând o pânză mai subţire decât a păianjenului, căci pc 
aia c;e face borangic şi sunt aguzi poate de 100 de ani de bătrâni.  De când am văzut-o, nu o mai 
pot uita. Când aş fi un Făt-Frumos! Dar sunt numai un căpitan , şi cânt în codri , adormit de 
mirosul florilor, cântecul românului: „Căpitane, căpitane, vara trece, I Din două una îti alege; .. .  " .  

Însemnările ieşeanului M. Harret (,,Notiţii din călătorie de la Galaţi la Atena în an. 
1851 ••• " - laşi 1853) ne amintesc, prin uimire naivă, de scrierile talentatului memorialist care 
a fost Dinicu Golescu. Iată imaginea Sulinei, pe vremea când nu începuseră lucrările Comisiunii 
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Europene a Dunării: „La Sulina corăbiile care nu potu trece sau intra stau aşteptând alinarea 
Mării, ba cele mai de multe ori spre a li se adânci drumul . Trecerea se înseamnă prin stâlpi 
înfipti şi prin nişte bombe plutitoare care se înşrră pe amândoue laturile pe unde se poate numi 
călători, aceste însă se mută din locu în locu după osebite directii ce-şi ea curgerea apei de mai 
multe ori şi chiar în o singură zi. Semnalul trecirei sau al intrării se face cunoscutu de unu 
functionaru rusu (pe atunci delta Dunării se afla în posesiunea Rusiei -n.n.) eşindu înainte în o 
barcă cu bandieră, semnu că atuncea locul trecirei aste favorabil, iar când această barcă nu se 
arată, sau de la branhahtă răspundu la întrebări că nu se poate, din pricină că drumul îi micu 
până la 8 picioare, aceia ce nu îndestulează greutatea vaselor, sau că valurile Mării împiedică 
esaminarea locului trecătoarei chiar când ar fi mai adâncu de către 8 picioare, atuncea în 
asemine împrejurări se fac aşteptări cu zile întregi .  Noi însă am trecut cu norocire în Marea; 
acolo am văzut multe corăbii înecate; la unele se vindea catargurile numai pe jumătate, la 
altele zărindu-se ca nişte vârvuri de tăruşi înfipti , şi de la cele mai multe plutindu bucăti de 
lemne, între care se osebia corabiea 11nui negutătoriu cu catargurile albastre ce sta prăvălită 
spre malurile Mării, pe care însă la întoarcere nu am mai văzut-o fiindu adâncită în năsipu". 

C. Engelhardt, un membru al Comisiei Europene a Dunării, avea să-şi amintească şi el 
de Sulina de dinaintea Războiului Crimeei , completând cu amănunte picante imaginea lui 
Harret: „La 1853, adică la începutul războiului oriental, Sulina nu avea mai mult decât 1000 la 
1200 locuitori, cea mai mare parte ionieni, greci şi maltezi. Căteva barace de scânduri sau 
simple colibe de trestie, ridicate pe plajă, serveau de adăpost acestor aventurieri, a căror industrie 
consta în a despuia, pe scară mare şi prin asociatii,  pe nenorocitii căpitani obligati, din cauza 
obstacolelor ce întâlneau în acest punct să rcurgă la seviciile lor ( . . .  ) Întrebuintarea forţată a 
şlepurilor pentru trecerea barei înlesnea cu deosebire întreprinderile acestor îndrăzneti pirati. 
Bărcile lor aveau de regulă un fund dublu care absorbea o mare parte din grânele momentan 
scoase din bastimentele de mare şi restituiau excedentul ,  când ei nu puteau scăpa cu toată 
încărcătura din cauza vigilentei căpitanilor. Datorită acestor sustrageri , mai multe mori de 
vânt erau în plină activitate la îmbucătură, adică pe un punct deşert al coastei . . ." (M. 
Draghicescu. „Istoricul principalelor puncte pe Dunăre"). 

Spectacolul morilor de la Dunăre l-a uimit pe Boucher de Perthes, voiajor pe marele 
fluviu cam în aceeaşi vreme („Voyage a Constantinopole par l'ltalie, la Sicile et la Grece" 
- Paris, 1 855). Pe malul drept, cele patruzeci de mori care învârteau între şase şi zece aripi , 
păreau o „armată" halucinantă (poate gândul l-a dus la cartea lui Cervantes), prinsă într-un 
„balet carnavalesc", greu de imaginat. Înaintând spre Tulcea, numărul morilor creşte, ajungând 
la cincizeci şi şase, dar uimitoare este şi vegetatia luxuriantă, care, cu catargele navelor de pe 
fluviu şi aripile morilor creiau o panoramă fantastică, un tablou, „o operă de imaginatie". 
Apoi, iarăşi, mori de vânt („S-ar crede că ele se multiplică: acum am în fată şaizeci"). 

Când medicul Camille Allard cobora de pe pachebotul Army-and-Navy ce 1-a adus, în 
1 855, la Chiustenge (ca membru Ia Misiunii franceze conduse de Leon Lalanne ce urma să 
construiască o cale rutieră până la Rasova) a fost întâmpinat de imaginea dezolantă a plajei, 
presărată cu schelete de animale, între care, câini zdrentăroşi, se luptau pentru resturi. Putu 
observa că, dincolo de nişte ruine, printre crăpături , o turcoaică, înfăşurată în alb, ca o aparitie 
funebră, încerca a-i spiona. Dar, tot acest sumbru tablou servea drept cadru unor copii, care 
prin vioiciunea lor, prin strălucitoarele culori ale veşmintelor lor orientale, păreau un viu protest 
împotriva mortii" - observă Allard, fără a-şi pierde optimismul. În acest timp, potrivit notelor 
de voiaj ale acestui medic francez înzestrat cu condei, Dobrogea nu este decât o imensă prerie, 
de şaizeci de kilometri lungime. O parte din iarbă servea la hrana animalelor, dar restul se 
usca la soare şi, începând cu luna august, începeau incendiile". După ce iarba era mistuită de 
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flăcări , stepa oferea un spectacol inedit: focul descoperea ruinele, pietrele tumulare şi trasa 
mii de drumuri fantastice, după cum vântul orienta flăcările într-o directie sau alta (C. Allard, 
„La Dobroudcha", Paris,  1 859) . 

Un tablou terifiant, al celei mai degradante suferinte umane încearcă a schita într-o 
scrisoare trimisă sotiei sale, Elena Perticari, doctorul Carol Davila, aflat, în 1 854, în suita lui 
Alexandru Ioan Cuza, pe vremea primului său periplu diplomatic la Constantinopol, în slujba 
consolidării Unirii şi reformelor viitoarei Românii. Acest om, de mare generozitate sufletească, 
organizatorul asistentei medicale modeme în tara noastră, a fost atât de concentrat în timpul 
scrierii epistolei sale, generată de vederea emigratiei circaziene, acest popor mândru şi viteaz, 
alungat de armata taristă din sălaşurile sale caucaziene (din păcate, mai târziu, circazienii vor 
aduce multă durere şi nenorocire populatiei creştine din Dobrogea), încât textul său a căpătat 
valente literare. La Cernavodă, Davilla vede „zăcând în noroiul uman, femei minunat de 
frumoase în zdrente aurite, cu care încearcă să-şi ascundă goliciunea. Copii în pielea goală, 
slabi, palizi, se uită totuşi fără sfială, pe când mamele lor caută cu un gest să-ti desluşească, că 
părintii, sotii, protectorii, dorm acolo în patria părăsită" . Bolile făceau ravăgii: „Vărsatul 
domneşte, diareea slăbeşte pe cei mai tari şi ucide pe cei slabi, pe ici, colo disenteria apare, se 
ivesc şi cazuri de lingoare, care ne fac să întrezărim ravagiile ce vor urma. Fiecare barcă 
contine 40-60 de indivizi , culcati la pământ; dimineata se trezesc cu greu pentru a număra 
mortii, care sunt scoşi afară şi acoperiti cu singura pătură a întregii familii". Dar viata chiar în 
acest spatiu de coşmar, încearcă a înmuguri , însă în zadar («Multe femei însărcinate nasc 
copii care mor de foame pe sânul ofilit al mamaei lor. O femeie, care din bogătia de odinioară, 
mai avea pe dânsa un pieptar de argint, îmi zicea arătându-mi pruncul mort în bratele ei: 
„Sadi")>> .  Davila surprinde totuşi, în acest univers al disperării, pulsul sperantei: ,,În sfârşit în 
unele fiinte exceptionale energia morală există încă; sunt femei care cos, spală, cârpesc, altele 
cu splendidul lor păr despletit, sunt pieptănate de sclalve, altele râd, unele cântă pentru a-şi 
înveseli copiii" (Elena Pericari Davila. „Din viaţa şi corespondenţă lui Carol Davila" -
Bucureşti , 1 935). 

Arheologul Ernest Dejardins ( 1 867) este dezolat de a vedea la Tomis „durerosul 
spectacol al distrugerii necontenite a unei mine inepuizabile de monumente interesante, folosite 
ca material în lucrările de constructie a drumului de fier sau a depozitelor de cereale", deoarece 
„Tomisul prosperă, populatia este în creştere şi am văzut dominând o activitate extraordinară", 
îndeosebi în cea ce priveşte transportul de cereale spre Cernavodă. Îi apare fericită ideea unor 
greci de a folosi, basoreliefurile şi inscriptiile antice decât pentru decorarea fatadelor 
Qonstructiilor ce le ridicau şi crede că prin această „grijă delicată", acest „instinct de elegantă" 
„se recunosc încă grecii descendenti ai coloniştilor din Milet" (E. Desjardins . „Voyage 
archeologique et geographique dans la region de Bas Danube", Paris, 1 868). 

După periplul său prin Deltă ( 1 868) , Adolphe d' A vrii, un slavist francez, a coborât la 
Mahmudia de pe vapor pentru a merge per pedes până la Tulcea, dar rătăceşte drumul. La 
Prislav (Nufărul) un tăran român îl lămureşte că mai are vreo trei ore bune până la tintă, îns� 
renuntă a face pe ghidul. Este nevoit, deci, să caute o călăuză, Cu acest prilej constată şi el 
limba română, pe care o cunoştea, fiind căsătorit cu o româncă (Maria, sora lui Al. Odobescu),  
era folosită în Dobrogea ca limbă de schimb („On est heureux ici de parler le  roumain: c'  est la 
langue d'echange"). După un sfert de oră, un alt român consimte să facă pe ghidul ,  numai că 
acestuia „i-au trebuit alte trei sferturi de oră să�şi pună opincile" (călătorul era îngrijorat deoarece 
se lăsase noaptea". La vâlcovul basarabean, Adolphe d'Avril este dezgustat că o trupă de la 
Palais Roya! juca „Fils de giboyer": „Voila notre enseignement en Orient". 

O frescli a românimii dobrogeme ne oferă luminatul monarh şi peregrin care a fost 
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Nifon Bălăsescu. paşoptist ardelean şi cititor de şcoală în dreapta Dunări i ,  el însuşi învăţător 
în Tulcea după 1870. El considera că în cele 72 de sate româneşti transdunărene trăiau circa 
60.000 de suflete şi că „din aceşti români din Dobrogea, o mare parte acolo sunt născuţi şi 
crescuti, acolo, s-au pomenit din vechime, neam de neamul lor, dinainte de venirea bulgarilor 
prin aceste părti". Apoi: „Alţii sunt veniti acolo mai în unnă, din toată românimea din Dacia 
lui Traian, din România, din Moldova, Basarabia , Bucovina, Transilvania, Ungaria şi  
Maramureş, ba şi din Macedonia". Ca unul care a cunoscut personal realitatea etnică a provinciei 
euxine, Bălăşescu explic:J si frumos şi judicios prevalenta elementului românesc: „Aceşti din 
urmă (cei veniti, adică-n . n .) găsind multi frati de-ai lor, ca şi dânşii de acelaşi sânge, de aceeaşi 
limbă, de aceeaşi religiune, de aceleaşi datini strămoşeşti, apoi mai găsiră şi nişte câmpii, 
dealuri şi văi, păduri , toate libere de locuitori , cine le va vrea şi cui unde-i va plăcea, fără 
condiţiuni grele din partea proprietarilor, după cum erau ei necăjiti din partea acestora până a 
nu veni aici în Moldo-România de boeri şi arendaşii moşierilor pentru clacă şi boeresc, iar în 
Transilvania nemeşii unguri pentru iobăgie; căci câmpurile întregei Turcii, prin urmare şi a 
Dobrogei nefiind până acum proprietate a particularilor, ca într-alte ţări, ci toate numai ale 
statului, fiindcă toată întinderea Imperiului otoman e o moşie mare, a căreia proprietar este 
Sultanul..." (Cărţile săteanului român, III, 1878). 

Nu lipsite de interes sunt portretele ultimilor şase paşi (bei) care au administrat Dobrogea 
în perioada 1 867-1877, cu sediul la Tulcea, creionate cu talent şi sarcasm, de vicontele francez, 
Alfred de Caston, aflător la Tulcea în acei ani, (el a scris o carte cu titlul „Voyage dans la 
Dobroudcha" - Bucureşti, 1878). Ahmet Rassim Paşa a îndeplinit succesiv funcţia de guvernator 
de Vama, de Ruşciuc şi de Trebizonda. A fost fiul unui ienicer şi al unei grecoaice. A administrat 
cel mai bine Dobrogea. L-a urmat Suleiman Paşa, „un om animat de cele mai bune intentii, 
dar incapabil de a pune vreuna în aplicare". Succesorul său a fost lsmail Bey, căsătorit cu o 
grecoaică; ar fi ordonat un proiect de aprovizionare cu apă a Constantei, dar omul s-a dovedit 
„un administrator mediocru, un judecător foarte părtinitor şi un albanez extrem de orgolios, 
care n-a mulţumit pe nimeni, nici chiar pe turci". (Ce nu ştia A, de Caston, este faptul, că 
lsmail Bey l-a sprijinit pe N. Bălăşescu în actiunea sa de fonda şcoli româneşti în �ragea -
21 la număr, numindu-l şi inspector al tuturor şcolilor româneşti din provincia ponticli). 
Următorul guvmator va fi Fahri Bei, care va ajunge apoi trimis extraordinar şi ministru 
plenipotentiar în Persia („Fahri Bei este foarte european, foarte liberal, foarte blând, câtuşi de 
putin fanatic şi ar fi făcut câte ceva bun dacă Poarta i-ar fi lăsăt răgaz", Ali Bei, a fost un tânăr 
fermecător; n-a făcut nici rău nici bine în administraţia sa. În sfârşit Said Paşa, ultimul bei din 
Tulcea, a fost un bătrân fin, foarte spiritual, vorbind admirabil limba franceză, dar atins de o 
oftalmie, ce nu putea să-i influenteze amenitatea naturală. 

Deşi imaginea mării, ca instrument liric şi atitudine filosofică, constitue o optiune poetică 
fundamentală a operei eminesciene, această realitate a iscat totuşi întrebarea: a cunoscut 
Eminescu marea românească? Descoperind o scrisoare a poetului adresată, în 1 862, de la 
Chiustenge, Veronicăi Miele, eminescologul Augustin Z.N. Pop a dovedit că autorul poemului 
„Mai am un singur dor" a fost la Pontul Euxin. Iată o mică stampă schiţată de poet: „Constanta 
sau Chiustenge - scrie poetul este un mic orăşel, dar îndestul de frumos. Nu are a face de loc cu 
Rusciucul. Casele cu oarecare eleganţă în condtructia lor, căci piatra e eftină aici şi clădirile 
sunt din piatră pătrată, iar primăria, de când stăpânesc românii şi există un Consiliu Comunal, 
a făcut foarte mult pentru orânduirea şi înfrumuseţarea oraşului. O terasă pe ţărmul mării înalt 
(a locuit la Hotel d' Angleterre-n.n.) dă o frumoasă privelişte pe toată întinderea mării şi când 
luna e deasupra apei, ea aruncă un plein de lucire slabă, care pluteşte pe o parte a apei". 

Icoane constăntene de la 1884 surprinde cercetătorul prusian dr. Carl Schuchardt („0 
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călătorie de crăciun În Dobrogea la 1 884" Traducere de I. Georgescu, în A.D.,  VII, 1 926) , 
sosit pe aceste meleaguri pentru a stud i : i  valuri le antice. Constanta îi apare ca limbă de pământ 
ridicată la o sută de picioare deasupra mării, la capătul căreia un hotel de ţinută europeană 
(„Carol"), lângă far, era condus de un prusac, care, iama, stătea la Nisa. Vântul sufla cu turbare 
şi călătorul îşi explică de ce grecii au colonizat atât de târziu această mare. Pretutindeni vestigii 
antice. Vede şi un uriaş „pitos", iar aproape de „Carol", întâlneşte vila lui M. Kogălniceanu, 
dar în oraş existau multe vile, deoarece, vara, vine multă lume. Îl irită puţin faptul că în oraş 
multe străzi, grădini, pieţe se numesc „Ovidiu", şi chiar urma a se instala o statuie a poetului, 
care deocamdată se împotmolise la Cernavodă, neexistând bani de transport. A exclamat: 
„Bietul Ovidiu ! Nici turnat în bronz nu revine bucuros la locul exilului său !" 

Tot la 1 884 porneşte la Chiustenge şi italianul Bruto Amante, - un prieten al României , 
pentru a se documenta asupra exilului ovidian (a scris şi o carte: Ovidiu în exil, Bucureşti,  
1 885), la invitaţia lui Remus Opreanu, care, după apariţia cărţii, l-a felicitat: „Este o lucrare 
frumoasă, importantă şi erudită. Fără îndoială această operă este cea mai completă şi cea mai 
exactă ce s-a scris până azi asupra chestiei ubiguităţii oraşului Tomis". Până la acea dată -
mentionează Bruto Amante, vatra Tomisului a fost pe rând localizată la Ovidiopol (lângă 
limanul Nistrului - Puşkin,  trecând în 1 821 pe acolo, şi el surghiunit, i-a dedicat o poezie: 
„Prin tristele meleaguri, Ovidiu îmi port amarul I Pe-und'ţi-ai dus penatii şi te-a împins calvarul 
I Si urgisit din Roma, lăsatu-ţi-ai cenuşa/ ( ... ) Căci am avut o soartă amară ca şi tine, I Aceeaşi 
nu prin slavă, ci doar prin ursită" - traducere de E. Dvoicenco şi l .G.  Dumitriu), la Kiev, pe 
Borystene (Nipru), la Sabaria sau Stein (Austria), la Sarwar, în Ungaria, la Anadolchioi (cartier 
al Constanţei)etc. Ajuns la Bucureşti, B .  Amante vizitează antichităţile dobrogene adunate de 
Tocilescu. În Dobrogea, face observatii la Anadolchioi, Palazu Mare, Canara, Insula Ovidiu , 
unde întâlneşte pretutindeni vestigii arheologice. A constatat şi el cu mâhnire, că englezii, 
constructorii ai căi ferate Constanta-Cernavodă, au folosit piatră din Valul lui Traian pentru 
terasamente. 

Naturalistul belgian A. Montandon a traversat ţinutul euxin în acelaşi an ( 1 884) de la 
Brăila, până la Mangalia. Dovedeşte penel de peisagist când descrie zona Isaccei şi a 
Niculiţelului, cu mânăstire Cocoşu .  El scrie: „De foarte departe deja se observă, pe coasta 
unei coline împădurite, detaşându-se în mijlocul verdeţii, clopotnitele albite cu var şi cupolele 
vopsite cu minium ale micii biserici, în jurul căreia se grupează două sau trei mici construcţii, 
unde se adăpostesc în dosul cadrilaterului de ziduri solide, care înconjoară comunitatea, trezeci 
de călugări ce-şi petrec trei sferturi din viată în rugăciuni şi îngenuncheri". Călătorului belgian 
i-a plăcut Constanta, devenită staţiune las "modă" pentru multă lume atrasă de băile de mare. 
,,Încă vreo câtiva ani - scrie Montandon - si această staţiune nu va mai avea de ce să invidieze 
pe rivalele sale din Occident". 

Un reporter activ , energic, care scria cu degajarea exercitiului profesional practicat la o 
mare publicaţie bucureşteană („Românul"), unde semna cu pseudonimul Viator, s-a dovedit 
a fi, în cametele sale de însemnări euxine, Barbu Şt. Delavrancea. El ne-a lăsat, de altfel, cea 
mai vie imagine a Dobrogei din anii'80 ai veacului trecut, graţie şi talentului său scriitoricesc 
de excepţie. Trecând cu vaporul („Karl Ludwig") prin dreptul Ostrovului, Delavrancea deplânge 
soarta ofiterilor repartizaţi de ţară în acel loc izolat: ,,Închipuiţi-vă că vedem pe ţărm tineri şi 
frumoşi ofiţeri bucureşteni azi exilaţi la Ostrov şi trecuţi din saloanele societăţii din capitală în 
cociabele cu pământ bătut din Dobrogea. Dureroasă preschimbare. Acum pricep durerea lui 
Ovidiu". Europeanul Delavrancea este uluit la vederea tătarilor : „O! Tătarii! Ce chipuri ! Un 
hoge turc cu mătăniile în mână ne priveşte şezând turceşte pe nişte grinzi. Ce s-a fi petrecut în 
capul lui la vederea dorobanţilor români care sunt de gardă la debarcader? Nu multe, desigur; 
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e turc, e fatalist. Asa a voit Dumnezeu; t impurile se schimbă şi noi ne schimbăm cu timpurile„ . 
Ajuns, seara la Constanta, întelege de ce călătorul percepe îndată pitorescul oraşului: «e ceva 
care nu e liniştea moartă şi „oripilantă" a unei sosiri într-unul din oraşele din districte ale 
României modeme». Transportul până la hotel nu este o problemă: „Cel mai iute de picior are 
o birjă; cei cari , voind să-ti însuşească îndată culoarea locală, adică să fie agale-agale, când nu 
sunt astfel de fire, rămân pe jos. N-au însă dreptul să se plângă. Amabilitatea interesată ( ... ) a 
tătarilor hamali îşi ia cufărul, geamantanul, orice ladă, fie cât de mare, şi , bolborosind o 
românească imposibilă, întocmai ca tonkinezii şi chinezii limba franceză, îşi ofer să te conducă 
ori la „Caru" (Carol}, ori la „Tampet" (Gambeta) , ori la „Jaghilter" (Englitera) , otele cu vază 
în ovidian cetate ( . . .  )». Colindă şi prin satele din jur; câmpia i se pare pustie. ,,În schimb dacă 
jalea şi monotonia neîntreruptă a câmpiilor ti-adoarme mintea şi-ti stârceşte orice fantezie, 
apoi costumele tătarilor, turcilor şi mai cu seamă ale tiganilor turceşti te zguduie prin contrastele 
violente ale culorilor. Strigă roşul lângă negru, tipă galbenul limoniu lângă albastrul închis; 
portocaliul zbiară lângă culoarea sângelui. Singurul verdele nu aruncă nota sa în această armonie 
a culorilor; verdele este al padişahului şi al emirilor cari se coboară, în linie dreaptă sau frântă, 
din Mohamet şi nevestele sale" . Pe Bulevard, locul de promenadă la Chiustenge, atmosferă 
estivală: „Valurile se sparg uşor pe pietrele de la tărmuri;  mare e ca o oglindă; abia se zăresc în 
depăretare unele corăbii. În port intră o corabie grecească. Bulevardul e măturat, spălucit, gata 
a primi pe gentilele baigneuses, cari , în costume simple, dar cu gust, se îndrumează spre halta 
Ovidiu (pentru a merge la băile de la „Vii"-n.n.)". 

Antropologul elvetian Eugene Pittard a stăbătut întreaga Dobroge în scopuri ştiintifice, 
la 1900, a scris o carte în urma acestui voiaj (,,Dans la Dobroudja", Geneva, 1902) şi dovedeşte 
că încerca a nu-i scăpa nimic din ce putea fi inedit, pitoresc în acest colt de lume. Constanta i 
s-a părut orientală, de un pitoresc indelebil. Oraşul forma un fel de semilună la malul mării, 
îngrămădind case albe, spoite cu var, constructiile înalte, europene, fiind destul de rare. În 
cartiere, prăvălii felurite îşi etalau mărfurile până aproape de trotuare: fructe sudice şi pepeni 
zemoşi. Diverse religii din acest Turn Babei , cu bisericile lor: catedrala ortodoxă, biserici 
protestante, catolice, armeneşti, greceşti, iar „minaretele turce şti înaltă siluete fine pe cerul 
albastru" .  Strada, un caleidoscop oriental. Un turc , foarte bătrân , cu barbă albă, cu picioarele 
încrucişate, aştepta mila trecătorilor, mormăind rugăciuni. Sacagiii îşi zdrăngăneau butoaiele 
metalice, trase de cai slăbănogi. Elvetianul simte în nări mirosul de ulei încins, de piper, de 
tomate coapte, de ceapă prăjită, „toată gama picantă a bucătăriei orientale" . Tenta orientală a 
fostului Tomis era îngroşată de multimea câinilor, de toate speciile. mărimile şi culorile, în 
sfârşit, de toate felurile de lătrat. Dar Eugen Pittard nu caută pitorescul cu orice pret, el vede şi 
elementele, nu putine, care confereau Constantei acelei vremi dinamism: constructia portului, 
dezvoltarea economică şi edilitară. El exclamă: „Fără îndoială, Constanta este un oraş de 
mare viitor". 
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Z. COVACEF 

PIONIERI AI CULTURII ROMÂNEŞTI ÎN DOBROGEA: 
IOAN COTOVU ŞI VASILE I. COTOVU 

Cucerirea Independentei de stat a României, care a condus la revitalizarea Dobrogei sub 
toate aspectele1 ,  a oferit culturii posibilitatea unei afirmări necunoscute până atunci. Trebuie 
subliniat însă că, mai ales în ultimele decenii ale stăpânirii otomane, în conditiile intensificării 
afirmării nationale a românilor din Dobrogea, se manifestă interesul pentru trecutul provinciei 
strămoşeşti, dorinta de a cultiva limba natională2• Ca element de cultură, limba română a 
prosperat pe măsura afirmării şcolii şi bisericii nationale3, institutii fată de care populatia 
românească din Dobrogea a dovedit un ataşament deosebit4 , neprecupetind nici un efort pentru 
fiinţarea lor. 

Şcoala în limba română îşi croieşte drum cu multă greutate. Prin grija şi cu cheltuiala 
locuitorilor se înfiintează şcoli în majoritatea aşezărilor româneşti5. Învăţătorii erau recrutaţi 
dintre preoţii, călugării sau cărturarii aduşi din oraşele şi satele de peste Dunăre6• 

Pentru administratia românească din Dobrogea organizarea învăţământului a constituit 
una din principalele probleme care îi stăteau în fată. În rezolvarea acesteia s-a avut în vedere 
existenta aici a unei populaţii eterogene şi eterodoxe. Astfel , în art.20 din Legea organică a 
Dobrogei,  redactată de M .Kogălniceanu, se specifica: ,Jnvăţământul este liber. Se vor înfiinţa 
treptat şcoli primare În toate comunele Dobrogei. Este liber deosebitelor comunităţi şi 
particularilor de a deschide şcoli sub controlul Ministerului Instrucţiunii Publice, cu 
condiţia ca În fiecare din acestea, pe lângă limba aleasă de fondatori sau directori, 
Învăţarea limbii române să fie obligatorie,,.., . 

Organizarea învăţământului în limba română necesita însă un cadru organizatoric adecvat: 
localuri pentru şcoli şi, bineînţeles, cadre didactice. Primii învăţători români au venit în 
Dobrogea încă din anul 1 878/1 879 de la şcolile normale din laşi şi Bucureşti, de la seminariile 
din Huşi şi Ismail , precum şi de la preparandiile din Transilvania8• 

În numeroase studii referitoare la starea învăţământului din Dobrogea - în diferite etape9 
- au fost publicate şi liste ale primilor învăţători români , cu specificatia locului de baştină şi a 
localităţii în care a fost numit. Constatăm însă că acestea sunt incomplete şi consider că este 
de datoria noastră să investigăm arhivele, presa vremii, diverse colecţii de documente, pentru 
a-i identifica şi a-i face cunoscuţi - măcar nominal, dacă nu avem date mai multe despre 
activitatea lor - pe cei care s-au angajat cu tot sufletul în munca dificilă de educatori pe care au 
trebuit s-o desfăşoare în condiţiile grele ale pionieratului. 

În biblioteca Muzeului de istorie naţională şi arheologie se află trei volume, manuscrise, 
legate10, a căror răsfoire ne-a deschis o fereastră spre doi dintre pionierii culturii româneşti din 
Dobrogea care şi-au desfăşurat activitatea la Hârşova: Ioan Cotovu şi Vasile I.Cotovu - tată şi 
fiu. 

Născut în 1 835 Ioan Cotovu functionase, între anii 1 858-1 878,  ca institutor de clasa a 
IV-a şi director la şcoala primară urbană de băieti din Ismail. Prin Decretul nr . 12549 din 9 
decembrie 1 878 al Ministerului Cultelor şi Instructiunii Publice, Ioan Cotovu este numit 

1 27 



institutor pentru clasa I şi director al şcolii din Hârşova (pe care o va conduce până în anul 
1 892). 

Din cele cinci discursuri care s-au păsLrat, rostite de Ioan Cotovu la solemnitătile 
distribuirii premiilor pe anii şcolari 1879/1880 până în 1 883/1884, desprindem numeroase 
informatii privind modul în care s-a desfăşurat activitatea educativă la Hârşova, greutătile 
întâmpinate , precum şi realizările deosebite pe care le-a avut şcoala de aici în comparatie cu 
altele din Dobrogea. 

Astfel , şcoala de băieti înfiintată în luna ianuarie 1 879, cu un efectiv de 50 elevi, cuprinşi 
într-o clasă şi având un singur institutor, ajunge în anul următor la un efectiv de 60 elevi, 
cuprinşi în două clase şi cu doi institutori . Acesteia i se adaugă şcoala de fete întemeiată în 
luna martie 1 879 cu un efectiv de 38 eleve într-o clasă, cu o institutoare, care în anul următor 
ajunge la 46 eleve cuprinse în două clase cu două institutoare. Cu cei 106 elevi (60 băieti şi 46 
fete), înmatriculati la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 1 87911 880, Hârşova se plasează 
pe locul trei , după Ostrov (cu 198 elevi) şi Tulcea (cu 159), dar cu mult înaintea Constantei 
care' avea abia 77 elevi (58 băieti şi 19  fete) 1 1 •  

Pentru buna organizare a învătământului public în Dobrogea Ministerului Instructiunii 
Publice i-au fost acordate creditele necesare, deoarece instruirea şi dezvoltarea culturii poporului 
român constituia una dintre problemele foarte serioase ale guvemantilor. Această concluzie 
se desprinde, între altele, si din discursul rostit de Carol I la solemnitatea distribuirii premiilor 
elevilor din şcolile publice de băieti şi fete din capitală, la finele anului şcolar 1 878/1879: „ ... 
Naţiunea Română, Domnilor . . .  , este pătrunsă de marile foloase cari potu resuita pentru dânsa 
din respendirea instructiunei. . .  Aceasta se probă prin sacrificiile continue pe cari tara nu 
încetează de a le face pentru cultura fiiloru sei . Un popor dară care-şi lărgeşte orizontele 
cunoştinţelor sale în domeniile ştiinţelor, literelor şi artelor, este un popor carele nu 
piere şi carele-şi aruncă temeliile cele mai solide ale existenţei sale naţionale. Prin cultură 
o naţiune care tinde la un viitor lung şi fericit, se afirmă, se înalţă, se înobilează şi-şi 
câştigă locul respectat care i se cuvine în concertul lumii civilizate" (subl .n.)12• 

Dar, în afara banilor puşi la dispozitie de Ministrul Instrucţiunii Publice, trebuiau să 
existe şi oamenii care să se dedice acestei actiyităti. Si au fost. Este concluzia pe care o 
desprindem din discursul rostit de Ioan Cotovu la finele anului şcolar 1 879/1 880: „Chiar şi în 
oraşul nostru de reşedintă şi în toată plasa, prin numirea la timp a personalului didactic necesar, 
prin ajutoarele pecuniare date pentru reparaţiunea localului acestei şcoli ,  proprietate a statului, 
prin dispoziţiunile luate pentru construirea locaşului şcoalei de fete, proprietate a comunei şi 
a celorlalte şcoli primare din comunele rurale, prin impulsiunea dată de Dl.Prefect (Remus 
Opreanu - n.n.) şi de dl .revizor şcolar al districtului (I .Roman - n.n.) şi de domnia Voastră D.le 
Administrator (M .Coiciu - n.n.), prin zelul şi activitatea D-lor primari ai comunelor rurale în 
genere şi a D-lui primar al comunei noastre în special (Ilie Neculai - n.n.), prin zelul şi 
aptitudinea corpului învăţătorilor ••• instrucţiunea publică a oraşului şi plasei s-a pus pe 
baze solide" (subl .n.)13 •  

Pe lângă şcoala primară din Hârşova, Ioan Cotovu înfiinţează cea dintâi bibliotecă din 
Dobrogea, pe care o înzestrase cu cărţile aduse de el din Ismail . Totodată, solicită, prin raportul 
nr .64 din 1 2  august 1879, adresat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, să se aducă de 
la Ismail 60 de volume, în valoare de câteva sute de lei si o serie de materiale didactice: glob, 
hartă şi semne geografice, tabele de istorie şi de ştiinţe naturale etc. cerere aprobată prin Ordinul 
nr.10330 din 6 septembrie14• Ioan Cotovu a fost preocupat în permanentă să-şi doteze şcoala 
cu materiale didactice şi cu manuale bune15 şi să îmbogătească biblioteca. Afăm astfel, că: 
„Dl.Director al Monitorului Oficial, prin adresa nr.426 din 27 aprilie 1 882, a binevoit a-mi 
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trimite pentru biblioteca acestei şcoli un număr de 89 broşuri în valoare de 200 lei, aşa cll. 
biblioteca acestei şcoli este deja deslul de bună şi dacă s-ar mai adăuga, alocându-se de la 
bugetul onor Primăriei locale pe fiece an câte o anume sumă . . .  pentru cumpărarea de cărti, în 
câtiva ani, ea ar deveni şi mai bună"16• Străduintele directorului nu sunt zadarnice şi, fie din 
donatii, fie din alocatii - pe care probabil a reuşit să le obtină -, reuşeşte sll. dezvolte biblioteca 
ce va ajunge ca în anul 1 904 să cuprindă peste 5000 volume17• 

O altă preocupare a lui Ioan Cotovu era atragerea copiilor la şcoală, ducând muncă de 
lămurire în rândul pll.rintilor asupra binefacerilor instructiunii. Necazul lui cel mai mare fiind, 
în acest sens, absenta musulmanilor din rândurile elevilor.Încearcă, an de an, să-i convingă pe 
pll.rintii acestor copii să-şi trimită odraslele la şcolile publice nationale ,,spre a deveni ••• cetăţeni 
demni de ţară liberă şi independentă" (subl .n.)18• Prin strădanii încăpătânate va reuşi ca în 
anul şcolar 1 881/1882 să numere printre elevii săi şi şapte musulmani. 

La această dată Hârşova se mândrea cu două localuri de şcoală bune. Unul în centru, 
pentru băieti, cu patru clase şi cu doi institutori plătiti de stat; altul pentru fete, situat în suburbia 
Varoşu - deasemeni cu patru clase şi două institutoare. Cele două şcoli erau frecventate de 140 
elevi (80 băieti şi 60 fete). Colegul lui Ioan Cotovu, la şcoala de băieti, era fiul său Brutus 
Cotovu numit institutor provizoriu pentru clasa I (prin Decretul nr.10289 din 15 septembrie 
1 880) şi pentru clasa a II-a (prin Decretul nr.15320 din 1 8  septembrie 1 880)19• 

La încheierea anului şcolar 1881/1882 Ioan Cotovu are satisfactia să anunţe prima 
promotie de nouă absolventi ai şcolii primare urbane de băieţi din Hârşova21>. Iar numărul 
acestora va creşte an de an. 

După plecarea lui Brutus Cotovu din Hârşova, Ioan Cotovu este ajutat, din anul 1 885 
până în 1 888 , de către Vasile Popescu; la începutul anului şcolar 1 888/1 889 de G.Georgescu, 
iar din decembrie 1 888 de celălalt fiu al său, Vasile Cotovu. 

Din raportul nr.1 87/13 septembrie 1 889 pe care-l adresează M.S.  regelui Carol I, cu 
ocazia poposirii acestuia în portul dunărean21 ,  după un deceniu de activitate a şcolii din Hârşova, 
rezumăm: „-la 1 879, şcoala avea un institutor şi o clasă cu un efectiv de 50 elevi; - la 1 889 
sunt doi institutori (Ioan Cotovu la clasele III şi IV; Vasile Cotovu la clasele I şi ID şi patru 
clase cu un efectiv de 100 elevi (49 - clasa I; 26 - clasa a II-a; 15  - clasa a III-a şi 10 - clasa a 
IV-a)". 

Pe lângă îndatoririle sale didactice, Ioan Cotovu - care avea un cult deosebit pentru 
limba şi civilizatia latină - s-a ocupat intens de realizarea unor traduceri din cei mai de seamă 
autori latini. Această activitate îi va fi răsplătită în anul 1 880 prin acordarea unui premiu de 
către Societatea Academică Română, din fondul Evangheliu Zappa22, pentru traducerea cărţilor 
I şi II din Ah urbe condita a lui Titus Livius. 

Vorbindu-le elevilor despre strălucitoarea civilizatie romană, îşi îmbogăţeşte expunerile 
cu citate din autori latini şi atrage atenţia asupra vestigiilor antice romane, în special inscriptii ,  
care se găseau la tot pasul în jurul anticului Carsium şi  pe care începe să le culeagă şi  să le 
aducă la şcoală. 

Ioan Cotovu se sfârşeşte din viată în anul 1 897, în vârstă de 62 ani. Opera de pedagog 
este dusă mai departe de fiul său Vasile l.Cotovu care, vrednic continuator al tatălui sll.u, a 
adus strălucire deosebită Hârşovei prin înfiinţarea unui bogat muzeu adăpostit în clll.direa 
şcolii. 

La 1 mai 1 904 au fost inaugurate - în prezenta suveranilor tării - biblioteca, întemeiată 
de Ioan Cotovu şi Muzeul, fundat de Vasile l.Cotovu.  Pe prima pagină a „Cărtii de Aur" se 
păstrează autografele suveranilor: Carol, Elisabeta, Ferdinand, Maria, Carol, Elisabeta, precum 
şi alte autorităţi care au participat la acest act de cultură, între care notăm Anghel Saligny şi 
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D .Sturdza23• 
Izbucneşte însă prima mare conflagratie mondială. În 1916 valoroasa colectie a Muzeului, 

cu lucrări pretioase adunate cu multă osârdie de întemeietorul său . ca �i bogata bibliotecă de 
peste 5000 volume, au fost distruse, iar măreţul local al şcolii a fost transformat în ruină. 

Prin grija aceluiaşi Vasile l.Cotovu, muzeul este refăcut şi instalat în două încăperi ale 
locuintei sale. Inaugurarea acestuia a avut loc la 29 mai 1926, din nou în prezenta suveranilor. 
Alături de autografele lor: Ferdinand şi Maria, în „cartea de Aur" îşi depun semnăturile 
oficialităţile judetene şi comunale care au participat la eveniment24 • 

Din actul comemorativ întocmit cu această ocazie cităm: „De asemenea, suntem mândri 
de activitatea şi însuşirile distinse ale iubitului nostru concetătean, Dl . Vasile l .Cotovu, 
directorul şcoalei noastre primare de băieti, alesul Comisiunii Monumentelor Istorice, prin 
meritele sale, ca membru corespondent pentru judeţul Constanta, întemeietorul, restauratorul 
şi conservatorul Muzeului regional din Hârşova, care ne-a înzestrat comuna cu o podoabă 
pretioasă, o instituţie culturală de seamă, făcând - prin opera sa - ca oraşul nostru să fie 
recunoscut pretutindenea"25• Nu erau cuvinte de complezentă. Până la sfârşitul vietii Vasile 
I .Cotovu s-a aplecat cu multă căldură şi dăruire asupra antichităţilor (despre a căror valoare îi 
deschisese ochii tatăl său) , pe care le-a adunat şi le-a ocrotit cu grijă şi cu un profund respect. 
Pentru această activitate, încă din 1919  a fost ales de către Comisia Monumentelor Istorice, ca 
membru corespondent pentru jud�tul Constanta26• I se recomanda în privinta îngrijirii 
monumentelor istorice din judet să urmeze „prescriptiile Legei pentru conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice"27• Cu trei ani mai înainte, în şedinta din 1 mai 1 9 1 6  a Societăţii 
Numismatice Române Vasile Cotovu fusese declarat membru activ al acesteia28 • Pe de altă 
parte, de-a lungul timpului muzeul a fost vizitat de numeroşi specialişti, din tară şi din străinătate, 
care au folosit pentru studiile lor materialele aflate aici. 

XXX 

Amintirea lui Ioan Cotovu s-a păstrat în memoria concetătenilor săi din Hârşova care l
au omagiat, cu prilejul centenarului naşterii sale - la 1 noiembrie 1 936 - , prin ridicarea unui 
bust din bronz. Evenimentul face vâlvă şi timp de o săptămână este consemnat de ziarele din 
Constanta şi din capitală şi este evocat de postul de Radio Bucureşti29• 

Bustul a fost aşezat pe o coloană de marmură în mijlocul scuarului din fata şcolii primare, 
pe coloană fiind gravat: „Ion Cotovu. 1 835-1 897. Institutor-Director. Întemeietorul şcolei de 
stat din Hârşova. 1 879-1 892". 

în cuvântările lor participantii la solemnitatea dezvelirii bustului şi-au prezentat omagiile 
de pioasă recunoştinţă memoriei distinsului dascăl şi pionier al culturii româneşti în Dobrogea. 

După acest eveniment s-a aşternut uitarea asupra numelui primului dascăl din Hârşova, 
deşi bustul său se află şi astăzi în acelaşi loc. 

Despre activitatea plină de pasiune a celui de al doilea Cotovu care şi-a legat numele de 
Hârşova, Vasile l.Cotovu, aflăm din câteva însemnări, publicate mai ales în perioada interbelică. 
Astfel, prof.l.Simionescu consemna: ,,Înainte de război era cel mai frumos şi bogat muzeu 
regional din ţară. ( ... ) Unele pietre cu inscripţiuni păstrate în muzeul de Hârşova au fost folosite 
de către Dl.profesor V .Pârvan în studiile sale atât de luminoase asupra vechii vieti din Dobrogea, 
după cum alt material mi-a servit la descrierea bogatei faune fosile, una din cele mai bogate 
din Europa, ascunsă în pietrele ce se ivesc între Hârşova şi Cemavoda . .. "30• 

La rândul său, Or.Antipa mentiona: „Râvna de a contribui la progresul tării lor a împins 
pe multi oameni de bine să pună bazele unor începuturi de muzee regionale sau judetene: la 
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Hârşova, institutorul Cotovu, „ . ,  toti ace�tia şi multi altii au adunat toi ce credeau ei că merită 
a fi păstrat şi - cerşind în dreapta si în stinga - au înjghebat câte un sâmbure de Muzeu . Dar, 
toti aceşti entuziaşti sunt oameni 1zolati , şi cine poate garanta că opera vietii lor va fi 
continuată?"31 •  

Până l a  a se găsi altii care să-i continue opera, „admirabilul muzeu regional al inimosului 
învăţător Cotovu, rodul unei vieti de muncă, servită de o nobilă pasiune, era şi el moloz"32 
după trecerea războiului. Din ruine şi moloz, Cotovu a refăcut muzeul. Multe informatii despre 
activitatea sa găsim în aprecierile consemnate de vizitatorii muzeului în „Cartea de Aur"33, 
căci după disparitia fizică a lui Vasile l .Cotovu muzeul din Hârşova s-a împrăştiat34, iar 
fondatorul său a fost uitat. 

La 1905,  prof.l.Simionescu din Iaşi , aflat în trecere prin Hârşova, remarca: „Muzeele 
sunt de regulă mijloacele cele mai bune pentru răspândirea culturii şi a gustului pentru cercetarea 
naturei. Când se va scrie odată istoricul dezvoltării culturale a poporului nostru , muzeul din 
Hârşova va avea desigur loc în primele pagini, iar fondatorul lui, Dl . V .l .Cotovu va avea 
multumirea de a fi unul dintre cei dintâiu, care s-a gândit să îndeplinească din dragoste pentru 
locul unde trăieşte, unul din punctele principale a problemei educatiunii unui popor. Prin 
aceasta munca ce a depus-o va fi răsplătită cum se cuvine"35• 

Iar peste patruzeci de ani, la 8 aprilie 1945, Vasile Canarache consemna la rându-i: 
„Încă o zi la Hârşova, cu d.Cotovu, uitând de vălmăşagul care ne sfâşie vietile purtate în 
lumea răului şi a întunericului, te face să crezi că mai poti găsi în tine prospetime, omenie şi 
urme de întelepciune . . .  Mă Înclin profund şi plin de admiraţie faţă de opera pozitivă a d
lui Prof.Cotovu pentru propăşirea unei civilizaţii pe care puţini oameni o Înţeleg atât de 
frumos şi clar ca D-sa"36 (subl .n.) . 

Este ceea ce facem şi noi prin aceste câteva rânduri . 
Credem că pentru activitatea depusă pe tărâmul aducatiei şi al culturii, cei doi hârşoveni 

- tată şi fiu - întemeietori de şcoală, de bibliotecă, de muzeu -, trebuiesc trecuti printre fruntaşii 
culturii româneşti din Dobrogea, iar rezultatele muncii lor trebuiesc aduse la cunoştinţa tinerelor 
generatii. 

Avem datoria să le perpetuăm memoria, iar pentru aceasta este necesar să le continuăm 
opera. 

NOTE 
1 Urmările pozitive ale actului de cucerire a Independentei şi succesele înregistrate de Dobrogea pe drumul 

progresului , după 1878, constituie tema a numeroase cercetiri, determinând o bogatll bibliografic. Ne limitllm să 
mentionăm lucrările prilejuite de shbătorirea semicentenarului Independentei, în 1928, reunite în volumul Dobrogea 
- SO de ani de viaţi romAneascl; apoi, V .Mihllilcscu, Progresele economice şi culturale realizate în Dobrogea 
sub stipAnirea romAneascl, Bucureşti, 1940; la care se adaugă studiile, articolele şi comunicările prilejuite de 
Centenarul Independentei. 

2 Ioan N .Roman, Pagini din istoria culturii romAneşti în Dobrogea înainte de 1877, în ,,Analele Dobrogei", 
1 ,  1 920 , 3 , p.353-398. 

3 Z.Covacef, lnsemniri pe vechi cirţi bisericeşti aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie naţionali şi 
arheologie Constan'8, în „Studii şi cercetiri de istoric", vol . 1 ,  Constanta, 1980, p.91-98 (sunt luate în discutic cinci 
cărti care au circulat în Dobrogea înainte de 1877; Catavasier, tipărit la Sibiu în 1803; Psaltire, Sibiu 1 8 1 1 ;  Liturghie, 
Râmnic 1 8 1 7; Liturghie, Bucureşti, 1 833). 

4 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria romAnilor dintre Dunire � Mare. Dobrogea, Bucureşti, 1979, 
p.256. 

5 Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea romAneasci în Dobrogea înainte de 1877, Constanta, 1978, 
p. 1 1 - 1 5 .  

6 V .Helgiu, Şcoala primari în Dobrogea în cu rs  de 40 ani (1878-1919), p.233-234; R.Scişanu, Dobrogea, 
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Univemtl, 1928, p.168. 
7 R.Sei$anu, op.cit., p.240-242. 
8 V .Helgiu, loc.cit. 
9 Idem 
10 Primul volum cuprinde traduceri din autori latini. diBCUrsuri tinute la sfârşit de an şcolar, diverse tabele 

statistice si corespondenţli; al doilea volum îl constituie „Cartea de Aur" a muzeului din Hârşova; iar al treilea este un 
Registru Inventar al Bibliotecii şi Muzeului . 

1 1  Confonn situatiei statistice ce s-a publicat în ziarul pedagogic ,,invăţlitorul", nr.15 din 1879; apoi, Discursul 
nr .1 , în Mss.Cotovu MINAC-ţa si Discursul m pe anul şcolar 1881/1882, în Mss.Cotovu MINAC-ţa. 

12 Cuvintlrile Regelui Carol I 11166-1914, voi.I, 11166-1887, Bucureşti, 1939. 
13 Cf. Discursul nr .1 , în Mss.Cotovu MINAC-ţa 
14 Cf. Discursul nrJII, în Mss.Cotovu MINAC-ţa 
15 Lista manualelor pe care le utiliza este dată în Discursul nr.2 pe anul şcolar 1880/1881. în Mss.Cotovu 

MINAC-ţa 
16  Supra, n.13 
17 Act comemorativ din 29 mai 1926, trecut în „Cartea de Aur" a Muzeului din Hârşova. 
18 Discursul nr .2, în Mss.Cotovu MINAC-ţa 
19 Brutus Cotovu a fost numit din anul 1885 institutor la şcoala primară nr.I din Tulcea; ajunge Revizor 

şcolar al judetului Constanta. A fost la rândul său un mare dascăl, cf. numeroasele lucnlri pe care le-a publicat în seria 
,,Analele Dobrogei". 

20 Tabel statistic cu elevii absolvenţi ai şcolii primare urbane de băieti din Hârşova, în Mss.Cotovu MINAC-ţa. 
21 Mss.Cotovu MINAC-ţa 
22 Idem 
23 „Cartea de Aur" a Muzeului din Hârşova. 
24 Idem 
25 Ibidem 
26 V .l.Cotovu a fost ales membru corespondent pentru judetul Constanta al Comisiei Monumentelor Istorice, 

prin adresa nr.241125 septembrie 1919, semnată de D.Onciul - preşedinte şi de Virg.Drăghicescu - secretar, cf. 
Mss.Cotovu MINAC-ţa 

27 Legea a fost publicată în ,,Monitorul oficial" nr.82/29iulie 1919. 
28 Dare de seaml asupra mersului Societi(ii NWDÎlllDBtice Romine, în BSNR, nr18, 1916, p.92-93: „( .. . ) 

Se proclamă membrii activi ai societătii dnii O.Protopopescu-Argeş, secretar al senatului şi Vasile Cotovu, directorul 
şcoalei şi muzeului regional din Hârşova". 

29 La comemorare au participat miniştrii Vasile P.Sassu, MihaiBerceanu şi A.Bentoiu. Pentru acest eveniment 
s-a consemnat următorul program: ,,După oficierea slujbei religioase, d.min.Sassu a dezvelit bustul lui Ion Cotovu, 
au urmat cuvântările, vizitarea muzeului regional, masa, plecarea oaspetilor" - cf. „Vointa Dobrogei", an VI, nr.20, 
p. l -2, Constanta, duminică 8 .Xl. 1 936. Vezi şi „Dobrogea Junii", an XXXII, nr .239, p. l ,  Constanta, marţi 3 noiembrie 
1936; ,,Dacia", an XXII, no.6, p.2, Constanta, 7 XI.1936; „Viitorul", an XXVIII, nr.8645, p.4, Bucureşti, miercuri 
4.xI.1936; ,,Porunca Vremii", an V, nr.561 ,  p.5, Bucureşti, miercuri 4.J0.1936. Vezi şi Cuvintarea d-lui senator 
Gheorghiu, primarul oraşului Hllrşova, în „Dobrogea Jună", Constanta, vineri 6 noiembrie 1 936 şi Cuvllntarea 
rostiti de d.Francisc Sacheti cu prilejul dezvelirii bustului lui Ion Cotovu, din partea f1111tilor sAi elevi, în 
,,Dobrogea Jună", Constanta, miercuri 1 1  noiembrie 1936. 

30 l.Simionescu, Muzee regionale, în „Viitorul", an XII, nr.3621 , joi 16 aprilie 1920. 
31  Gr Antipa, Organizarea muzeelor din Romllnia, şed.iota din 16.11.1923, în Acad.Rom. Memoriile secţiei 

ştiinţifice, seria lll, tom l ,  Mem.9, 1923, p.12-25. 
32 Const.Kiritescu, Istoria Rlzboiului pentru întregirea Romllniei. 1916-1919, voll, Bucureşti, 1922, 

p .239-240. 
33 Dintre acestea semnalăm însemnările fllcute de: prof.dr. I.Simionescu din Iaşi (19 aprilie 1905 şi 22 

V.1934); colonel Popovlci, comandantul Reg.6 Roşiori Hârşova (iunie 1905); avocat Ion Dinu, din Adamclisi 
(26.X. 1934); prof.geologie Ion Atanasiu, laşi (28.V . 1936); Emil D.Bologa (16.X.1938); prof.Victor Brltulescu -
secretar - director general al CMI ( 1 1  iulie 1939); prof.Charles Upson Clark, City College, New York (2Jun . 1940); 
profJ.Micu (iun.1940); dr.Carol Blum (12 oct.1940); Grigore Sllceanu (31 iulie 1943); Caravana Dobrogei 
June (Const.N.Sarry, N.Voineagu, Dan Alecu, N.Sever Chpinişanu, Ion Micu, NicLupu, Anghel Chiru) - 1 1  iulie 
1943; prof.Gr.Florescu (23 aug.1943); prof.Micu Savul, laşi (ian.1944); V .Canarache (8 apr.1945); Etienne Thilly, 
secr.gen. al Comis.Eur. a Dunlrii (26 iun.1941); E.Bujor (3 sept.1945); dr.N.M.Dunlre (8 iulie 1946) etc. 

34 Parte dintre obiecte a ajuns la membrii familiei, altele în diverse muzee, multe s-au pierdut. 
35 Cf. „Cartea de Aur" a muz.eului din HAllova; prof.dr. l .Simionescu, în „Cronica", an V, nr.1307, joi 17  

noiembrie 1905. 
36 Idem 
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CĂLIN SABIN 

UNELE CONSIDERAŢil PRIVIND ORIGINEA 
OBICEIULUI DOBROGEAN COŞIE 

. 
Între faptele etno-folcloristice cu actanţi cabalini (literatura populară dati· · · b" · · credi ţ · · ·· . . • ru ş1 o 1ce1Un, . � e ş1 s�perst1t11,  magie ş1 medicină populară, ornamentică şi arte aplicate) se distantează ob1ceml coş1e, cunoscut

. _
şi sub denumirile de alergarea cailor sau încurarea cailor, atestat în aproape toate zonele tării, dar performat astăzi numai în cele din sud. 

Î? Dobrogea, obiceiul a avut o distribuţie întinsă, cele mai vechi consemnări datând de la sfârşitul secolului trecut' ,  când plasarea temporală era la începutul primăverii la Sânt ad l l M l ·1 A • • 
• o eru ce are

.' pa�onu cai or m mit�log1a populară. De-a lungul timpurilor, însă, el a fost performat la
. 
date d�fente - �satul secului pentru Postul Paştelui, Sântoaderul cel Mare, Sfântul Toader Trron , San��n: �1,  act�a�mente,

_
Bobotează -,  plasare temporală ce oferă o plajă interesantă 

de observatu pnvmd ongmea obiceiului şi unele interferente funcţionale. 
Analiza acestei situări temporale în spiritul ideii că obiceiurile cu performare anuală la 

date diferite, prefatează mai multe începuturi de an ce au funcţiomit în timp permite fonnuJa:u 
concluziei că alergarea cailor poate fi socotit obicei de renovare a timpului, reper calendaristic, 
corespunzător începuturilor de an agrar şi creştin. Originea obiceiului este precreştină, din 
unele practici ale populaţiei băştinaşe de imitare a unor forme de viată mitologică prin ritualuri. 
Configuraţia uraniană, complementară credinţei mitice a Omului-cal, a Centaurului ca Demiurg, 
ipostază în care transpunem cultul Cavalerului trac, probează originea tracă, în mitologiile 
antice greco-romane, calul fiind asociat Lunii, a cărei zeită, Hecate, era şi patroana cailor2. 

înainte de creştinism, care a identificat nativitatea cu naşterea lui Christos, trecerea de 
la anul vechi la anul nou se realiza la echinocţiul de primăvară, când ziua şi noaptea sunt 
egale, urmând ca una dintre ele să învingă. După credinta primitivă, lupta se desfăşura între 
două forte mitice, întunericul şi lumina, învingătoare urmând a fi cea ajutată de pământeni 
prin ritualuri deosebite. În această idee, alergarea cailor de pe pământ repeta, în plan teluric, 
profan, gestul celest, sacru, al cailor mitologici, cursieri solari, ce poartă astrul zilei pe bolta 
cerească şi-l întoarce mereu spre Răsărit3• 

Trecerea de la un an la altul, realizată primăvara, în momentul temporal al echilibrului 
noapte-zi, este dominată de haos, întreţinut de acţiunea forţelor malefice, ceea ce solicită 
intervenţia unei supraforte, benefice, atribuită lui Sântoader, care, timp de 4 zile, cu herghelia 
sa de semizei aleargă după spiritele rele, practică de purificare şi profilaxie din aceeaşi arie 
semanatică cu luminaţiile, sărirea peste foc, fumegatul, ungerea cu usturoi a uşilor, ferestrelor, 
vitelor şi oamenilor, producerea zgomotelor cu ajutorul bicelor, strigătelor etc. 

Ambivalenta funcţională - cursieri solari şi profilactică -, permisă de însuşi registrul de 
conotaţii ale celor două functii, a prelevat până aproape de timpurile noastre în credinta unor 
bătrâni despre rosturile obiceiului: „Unii bătrâni spun că flăcăii aleargă cu caii să alunge iama 
ca să vină mai repede căldura"4 • 

Performarea obiceiului primăvara, cel puţin până la începutul secolului nostru, este 
înregistrată de marea majoritate a cercetătorilor: Simion FI.Marian, Gheorghe Ciauşanu, Adrian 
Fochi, Ovidiu Bârlea etc 
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Alergarea cailor, fie că sunt călăriti de flăcăi, fie, mai rar, că sunt lăsati să se încurc 
singuri, permite o eliberare de energie vitală, care, descătuşată prin actul mişcării, se transferă 
naturii. „Din această perspectivă - notează Mihai Comans - datina încurării cailor şi imaginea 
poetică a jucatului lor descind amândouă din acelaşi nucleu mitico-simbolic: este vorba de 
figura calului fecund, puternic, întemeietor de lume, stăpân al apelor şi bogăţiilor pământului", 
în corelatie, evident cu nativitatea primară, a naşterii sau renaşterii naturii primăvara. 

Funcţia fertilizatoare este potentată de semnificatiile apei ca element cu atribute 
regeneratoare şi fecun<latoare. Asocierea dintre mediul acvatic şi cal este frecventă în creatiile 
folclorice, cunoscute fiin<I mai ales col indele de flăcău în care actantul cabalin se întrece pe 
gheată, spintecă valurile , dt"�tupă izvoarele, opreşte apele etc. Performarea este axată pe 
segmentul alergării cailor, momentul în care apa apare în structura desfăşurării ceremonialului 
este secundar, dar păstrat, în cele mai multe dintre cazuri, chiar şi când a fost transferat la 
Bobotează, datorită valentelor fertilizatoare şi regeneratoare ale gestului. 

Alergarea se încheie cu stropirea cailor cu apă neîncepută sau prin scăldarea lor în Dunăre, 
care asigură purificarea totală, întrucât apa curgătoare, ca şi apa neîncepută, este „lăcaşul 
duhurilor bune•'6 şi permite „regenerarea magică printr-un contact cu substanta primordială''7. 
Transferul obiceiului de la Sântoader la Bobotează a fost facilitat de simbolistica populară a 
apei, pe care biserica a compensat-o prin utilizarea în locul apei neîncepute a „apei sfinţite": 
,,În dimineaţa de Bobotează, oamenii se strâng la biserică pentru a fi botezati, iar cei care au 
cai îi aduc pentru a fi la rândul lor botezati, după care flăcăii îi încalecă şi fac întrecere, unde 
se pun şi pariuri"8• Întrecerea flăcăilor este precedată de botezarea cailor, dar simbolismul 
precreştin, fiind puternic, nu a putut fi înlocuit, el încă coexistând, în Dobrogea de Sud, cu 
gestul stropirii cu apă sfinţită. 

Performarea la Sântoader era în corelaţia şi cu codul economic; alergarea cailor presupune 
şi un pronunţat accent practic: comunitatea trebuie să ştie care dintre membrii săi a fost mai 
gospodar în îngrijirea cailor peste iarnă, din această perspectivă coşie încadrându-se în categoria 
obiceiurilor de muncă, asimilat celui legat de „sărbătorirea primului plugar", practicat până în 
urmă cu câteva decenii şi în Dobrogea. De altfel şi la romani, un obicei similar se desfăşura în 
ajunul Matronaliei, când caii erau lăsati să se „încurc", adică să alerge singuri. 

Deci transferul de la echinocţiul de primăvară la Bobotează s-a produs inerent prin 
trecerea de la anul agrar la cel creştin, când nativitatea naturală a fost înlocuită cu nativitatea 
creştină, coşie sau alergarea cailor nefiind singurul obicei de primăvară care a suferit această 
translatie (majoritatea obiceiurilor practicate între Crăciun şi Bobotează). 

De altfel, până la statuarea la Bobotează, au fost situatii , precum cea consemnată de 
învăţătorul Al.Romila la 9 .03 1896 în răspunsurile la Chestionarele lui Nicolae Densuşeanu9, 
când obiceiul avea loc de două ori în acelaşi an, la Sântoader şi la Bobotează. 

NOTE 
l .  Rispunsurile la Chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Biblioteca Academiei , Msr. 4553 
2. Conf. Gilbert Duram!, Structurile antropologice ale Imaginarului, Bucureşti, Editura Univers, 1977, p. 92 
3. Ilustrativii este legenda din Simion A. Marian, Sirbltorile la romini, voi. I, Oşlegile, Bucureşti, Institutul 

de arte grafice, 1898, p. 35. 
4. lnf. Adrian Gheorghe, Bllneasa, înregistrare în anul 1994 
5.  Mihai Coman, Mitologia populari romineascl, I,  Vietuitoarele pAmântului şi ale apei, Bucureşti, Editura 

Meridiane, 1986, p. 47. 
6. Artur Gomvei, Credinţe şi superstiţii ale poporului romin, F.ditura Socec et comp., 1915,  p. 45. 
7 .  Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti, F.ditura Hwnanitas, 1993, p. 165 
8 .  Inf. Adrian Gheorghe, Bllneasa, înregistrare în anul 1994 
9. Rlspunsurile la Chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Biblioteca Academiei, Msr. 4553, p. 276. 
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DUMITRU CONSTANTIN-ZAMFIR 

UN TEMPLU AL CĂRŢII LA PONTUL EUXIN 

Cartea şi biblioteca - tezaure ale cunoaşterii umane şi mesagere ale transmiterii 
cunoştintelor de la o generatie la alta, au constituit întotdeauna o atentă preocupare pentru 
spiritele novatoare. 

Un moment important al dezvoltării culturale a Dobrogei - ce are legătură cu istoria 
bibliotecii din această parte a tării - l-a constituit înfiintarea în anul 1 897 a Cercului literar 
„Ovidiu" din Constanta de către un grup de intelectuali în frunte cu Petru Vulcan. Din comitetul 
de conducere a cercului făceau parte, ca membri de onoare, personalităti marcante ale culturii 
româneşti ca: Grigore Tocilescu - preşedinte de onoare, V .A.  Urechia, I .L. Caragiale, B .P. 
Haşdeu şi altii. Din răspunsul pe care I.L. Caragiale îl dă invitatiei de a face parte din comitetul 
cercului se desprinde importanta şi ecoul pe care această asociatie de cultură le-a avut în 
rândul personalitătilor culturale ale acelor vremuri: „ •• .Fiţi siguri iubiţi confraţi că, după 
mijloacele mele nu voi pregeta să dau concursul meu pentru pregătirea bunei şi 
folositoarei instituţii de cultură românească pe care aţi Înfiinţat-o În fosta Torni". 

Unul din scopurile principale ale cercului, care să contribuie prin intermediul cărtii la 
ridicarea nivelului de cultură al populatiei , să faciliteze cunoaşterea celor mai valoroase realizări 
ale ştiintei şi creatiei literare române şi universale, a fost înfiintarea unei biblioteci. În vederea 
realizării acestui deziderat, cercul literar Ovidiu şi-a stăbilit în programul său de activitate 
înfiintarea unei biblioteci „universale" . Pentru constituirea fondurilor bibliotecii , comitetul a 
făcut apel la diverse institutii şi persoane particulare din tară, care, în cea mai mare parte, au 
sprijinit această initiativă, fie cu bani , fie cu publicatii .  Constituit în special pe această cale, 
fondul bibliotecii ajunge să însumeze, în numai câteva luni, peste 2.000 de volume. Interesant 
de consemnat este faptul că, biblioteca, de-abia înfiintată, începe să fie solicitată atât de membrii 
cercului, cât şi de alte persoane, aceasta demonstrând nevoia acută de instruire a populatiei 
Constantei. 

Inaugurarea bibliotecii a avut loc în ziua de 8 septembrie 1 898. Cu acest prilej a fost 
trimisă o telegramă la Sulmona, oraş natal al poetului Ovidiu. Biblioteca a fost deschisă pentru 
public la 1 5  septembrie şi cel putin până în prezent trebuie s-o considerăm prima bibliotecă 
publică din Dobrogea, care a netezit mai târziu drumul aparitiei şi dezvoltării retelei de biblioteci 
şi în această parte a tării. Tot la această dată, apare şi întâiul număr al revistei „Ovidiu", prima 
publicatie literară dobrogeană, care până în anul 1910 a jucat un rol de seamă în promovarea 
creatiei literare locale, precum şi în popularizarea în rândul dobrogenilor a creatiei româneşti 
de pretutindeni şi a celei universale. 

Pentru bibliotecă, revista va constitui o sursă permanentă de complectare prin publicatiile 
care soseau la redactie pentru recenzare sau pentru schimb. În colectiile sale intrau astfel 
periodice ca: ,,Pagini literare". „Convorbiri literare" „Viitorul" (laşi), ,,Familia" (Oradea) 
şi altele. Ce bine ar fi dacă redactiile ziarelor şi revistelor din Constanta ar proceda la fel şi azi! 
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În ce priveşte structura fondului de publicatii a primei biblioteci publice din Dobrogea, 
care ajunsese să numere peste 3 .500 de volume, se poate aprecia că acest fond era destul de 
divers şi inegal ca valoare, dat fiind că publicatiile proveneau, în majoritatea cazurilor, din 
donatii. Referitor la sistemul de organizare, informaţiile sunt foarte sărace şi numai în urma 
unei atente cercetări s-a putut stabili că funcţia de bibliotecar o îndeplinise un funcţionar din 
port şi că publicaţiile erau „catalogate şi aşezate pe categorii", dar nu ne putem da seama după 
ce anume sistem s-a făcut această aşezare. S-a putut stabili din documentele cercetate că în 
anul 1 899, biblioteca functiona între orele 9-1 1  dimineaţa şi 8- 1 O seara. 

La un an de la înfiinţare, activitatea acesteia înregistrează peste 3 .000 de împrumuturi, 
exceptând publicaţiile consultate la sediu.  

Documentele atestă că această institutie de răspândire a culturii pornise pe un făgaş 
bun, că era solicitată de publicul constănţean, că a reuşit să umple un gol în viata spirituală a 
oraşului ce începuse să înregistreze o dezvoltare social-economică rapidă. Programul initial al 
acestei meritorii acţiuni n-a putut fi dus până la capăt din cauza unor neîntelegeri ivite în 
rândul conducătorilor cercului, ce a culminat cu demisia lui Petru Vulcan, dată după care şi o 
parte din fondurile bibliotecii se vor înstrăina. Meritoriu rămâne însli faptul că cercul literar 
„Ovidiu" şi biblioteca sa au contribuit la dezvoltarea şi amplificarea activităţii culturale în 
bătrâna provincie românească. 

După această dată, până la înfiinţarea bibliotecii municipale, vor mai funcţiona un număr 
destul de mare de biblioteci, aparţinând diverselor asociatii şi societăti, printre care amintim: 
Biblioteca Cercului de lectură „Cultura", Biblioteca economică a Camerei de Comert din 
Constanta, cea a Academiei popu-lare din Constanta, precum şi unele nuclee de biblioteci în 
localitătile din Dobrogea (Medgidia, Cernavodă, Tulcea, Canlia, Almalău, Carvăn, Luncaviţa 
ş.a.). 

Încercările de realizare a unei biblioteci publice de stat la Constanta sunt mult mai vechi 
decât actul înfiinţării ei . Personalităţi de seamă ale Dobrogei, precum profesorul Universitar 
C. Brătescu - istoriograf şi geograf al acestui ţinut - sau colonelul Ionescu-Dobrogeanu - autor 
al monumentalei monografii „Dobrogea în pragul veacului XX" - gândeau la fondarea unei 
biblioteci care să contină lucrări fundamentale din bibliografia Dobrogei, pe care o realizase, 
în anul 1 928, Stan Greavu-Dunăre. 

În anii următori , nevoia unei biblioteci publice a oraşului s-a făcut tot mai mult simtită. 
Presa locală publica numeroase opinii ale intelectualilor oraşului, care pledau cu fervoare 
pentru o astfel de instituţie de cultură. Un comitet al Asociaţiei Corpului didactic secundar, 
constituit special, avea drept scop impulsionarea factorilor de decizie în vederea întemeierii 
aşezământului de lectură publică. În urma numeroaselor interventii , Consiliul Municipal 
Constanta hotărăşte, în şedinţa sa de la 16 februarie 1931, crearea unei biblioteci municipale. 

Hotărâtoare este şi interventia pe care o face, în acest sens, Ministerul lnstructiunii Publice 
şi Culturii Naţionale condus de N.lorga care, prin adresa nr. 27.369 din 9 iulie 1 93 1 ,  cerea 
„Înfiinţarea unei biblioteci comunale, înzestrati cât mal puternic cu tot felul de 
publlcaţiuni, de care si se poati folosi de la umilul absolvent de curs primar pâni la 
intelectualul cel mai recunoscut". 

Toate acestea au determinat Primăria să convoace o serie de personalităţi din oraş într
o şedinţă de constituire şi astfel, la 19 iulie 1931,  este parafat actul de naştere al bibliotecii 
municipale constănţene. Sediul ei a fost fixat în localul Primăriei, în încăperile ocupate până 
atunci de percepţia Circumscriptiei I-a. Pare-se că aici şi-a început activitatea pentru public la 
finele anului 193 1 .  

Organizarea ei urma să se facă după modelul bibliotecii Vinohrady din Praga. Solicitat, 
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viceconsulul ceh la Constanta pune la dispoziţie municipalitătii un prospect al respectivei 
institutii, cu fotografiile clădirii şi ale sălilor destinate publicului. Cu timpul, această idee a 
fost abandonată datorită conditiilor modeste pe care biblioteca constănteană le primise la acea 
dată. Primul bibliotecar, fără salariu, a fost numit Carol Blum, doctor în litere şi un bun latinist, 
profesor la Liceul „Mircea cel Bătrân". De la această dată, ani de zile s-a depus o muncă 
asiduă pentru ca noua institutie să fie adusă cât mai rapid într-o stare normală de functionare. 

Fondurile destinate bibliotecii în anii 1931 şi 1932 s-au dovedit insuficiente pentru 
preocuparea unui minim necesar de publicatii . Prin urmare, primăria este nevoită să se adreseze 
unor organisme de stat şi institutii culturale de autoritate precum: Ministerul Instructiunii 
Publice şi Culturii Nationale, Ministerul Muncii, Academia Română, Casa Scoalelor şi Culturii 
poporului, Atheneul Român, Astra Sibiului, cerându-le să trimită cărti şi reviste sub formă de 
donaţii. N-au fost ocolite nici consulatele Frantei, Italiei, Cehoslovaciei, Angliei şi Turciei 
care îşi aveau sediul la Constanta, majoritatea răspunzând pozitiv. De asemenea, persoane 
particulare, animate de cele mai nobile gânduri, au făcut donatii bibliotecii. În ciuda eforturilor 
depuse, bibliotecă a continuat însă să se confrunte cu noi şi noi dificultăti - cea mai constantă 
reprezentând-o lipsa unui local adecvat. 

În anul 1 933, se întreprind noi măsuri în scopul normalizării functionării sale. Se 
închiriază de către primărie casele defunctului I N. Roman (cunoscută personalitate dobrogeană) 
din str. Carol nr. 1 15 ,  pe baza unui contract reînnoit în fiecare an şi se stabileşte aici sediul 
bibliotecii. 

Bibliotecarul (salariat acum al primăriei) avea de făcut fată unor nevoi urgente: să pună 
în ordine inventarul , să realizeze mijloacele de informare pentru cititori, să organizeze sala de 
lectură. Rezolvându-se între timp aceste neajunsuri , biblioteca a avut apoi de învins alte 
dificultăti, a căror rezolvare depindea însă de municipalitate, detinătoarea mijloacelor materiale 
necesare. 

În numeroase referate adresate primăriei, se cerea insistent suplinirea golurilor ce se 
manifestau în activitatea cu publicul. 

Cu toate neajunsurile pe care a trebuit să le întâmpine, biblioteca îşi îmbogăteşte colecţiile 
cu noi achizitii. Publicul putea consulta lucrări ştiintifice fundamentale, autori români clasici 
şi moderni, opere ale literaturii universale. Principatele periodice româneşti erau de. asemenea 
prezente în fondul său de publicatii. 

O preocupare constantă în activitatea de completare a bibliotecii a reprezentat-o interesul 
pentru procurarea lucrărilor şi periodicelor literare şi ştiinţifice cu conţinut dobrogean. În 
acest sens, merită mentionat un referat al bibliotecarei Viorica Pătru, din anul 1 937, adresat 
primăriei, în care cerea aprobarea unei deplasări la Bucureşti: ,,Am onoarea a referi că 
Biblioteca Municipală, fiind la Începutul existenţei ei şi neposedând decât o mică parte 
din cărţile de care avem nevoie, iar ca să putem obţine, după bibliografia dată şi sub 
controlul persoanelor competente În materie, cărora le voi cere concursul pentru aceasta, 
D-nii profesori: Iorga, Mehedinţi, Giurescu şi Panaitescu" ••. Ideea fondării la Constanta a 
unei biblioteci regjonale a Dobrogei era sustinută şi în presă de intelectuali marcanţi din 
oraş. A existat, de asemenea, intentia creării unei sectii de hărti şi stampe vechi, absolut necesare 
unei biblioteci dobrogene. Mentionăm că dintre autorii dobrogeni sau de inspiraţie dobrogeană 
erau prezenti în rafturile bibliotecii Ion Adam, Panait Cerna, Petru Vulcan, Al . Gherghel, Ioan 
N. Roman, Grigore Sălceanu, O. Tafrali. Lucrările dedicate Dobrogei ale lui R. Seişanu, Vasile 
Pârvan, C.I. Giurescu etc. 

În atare condiţii, biblioteca înregistra în anul 1939 un număr de 2.229 de cititori; sălile 
sale de lectură deveniseră neîncăpătoare, fapt ce atesta viabilitatea acestei instituţii de cultură 
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şi necesitatea sustinerii sale din punct de vedere material . 
Dintr-un raport datat din anul 1 94 1 ,  al aceleiaşi bibliotecare, prof. Viorica Pătru, aflJm 

că această institutie se află cu mult „sub nivelul pe care cuviinta îl cere unui focar de cultură 
aflat într-o provincie de graniţă. Aşa am ajuns în pragul iernii 1940, cu sobele stricate, cu 
cărţile pe jos din lipsă de rafturi". Deşi clădirea fusese destinată în întregime bibliotecii , în 
perioada 1938- 1 939 alte institutii şi organizatii îşi disputau instalarea în încăperile casei 
I .N.Roman. Făcând fată tot mai greu necesitătilor de înzestrare cu publicatii a bibliotecii , 
primăria se adresează în 1 940 Ministerului Cultelor, Artelor şi Educatiei Nationale solicitând 
redactarea unui articol de lege în care Biblioteca municipiului Constanta să fie inclusă în 
rândul celor cinci sau şase biblioteci publice cu drept de depozit legal , cărora toate tipografiile 
din tară erau obligate să le trimită câte un exemplar din cărţile şi revistele ce le tipăreau -
aceasta a rămas numai un deziderat, deşi încercări în acest sens s-au făcut şi cu putini ani în 
urmă. 

Cel de-al doilea război mondial a cauzat mari neajunsuri bibliotecii.  În urma 
bombardamentelor din iunie 1 94 1 ,  casele I.N. Roman au fost grav avariate, iar cărţile şi o 
parte din mobilier s-au aflat pradă degradării şi jafului. Dintr-un referat din 28 iunie 1 94 1 ,  
aflăm în legătură cu această stare de lucruri, solicitarea de urgentă a unui paznic de la politia 
comunală pentru paza provizorie precum şi o echipă şi câteva lăzi pentru a putea pune la 
adăpost lucrările de valoare existente în bibliotecă. 

În aceste conditii, colectiile bibliotecii au fost mutate provizoriu şi succesiv în diferite 
imobile din oraş: în localul Şcolii primare nr. 2, într-o clădire de pe str. Cantacuzino, la Cazino, 
în beciurile primăriei. S-a încercat obţinerea clădirii fostului Consulat englez, pentru instalarea 
bibliotecii , dar Ministerul Afacerilor Externe respinge cererea primăriei .  

Lipsa spatiului necesar întârzie redeschiderea bibliotecii, care se va face abia în anul 
1 943, într-o aripă a palatului primăriei. Reinventarierea fondului de cărţi a constatat disparitia 
unui număr mare de documente. Un nou regulament a fost adaptat - folosindu-se ca model 
regulamentul Bibliotecii municipale Timişoara - care a pus bazele unei organizări tehnice 
adecvate. Conform acestui regulament „Biblioteca Dobrogei avea chemarea de a dezvolta 
şi propaga cultura generală şi a face cunoscut celor ce se interesează În mod special de 
originea geto-dacă şi română a acestei provincii, prin Îndrumarea pe calea lecturii spre 
izvoarele semnate pretutindeni pe pământul bătrânei şi ilustrei noastre provincii". 

Se reactualizează, aşadar, necesitatea unei biblioteci regionale ca centru de informare şi 
documentare pentru cei interesati în istoria, geografia şi cultura acestui vechi tinut românesc. 

În continuare se preciza în regulament: „Biblioteca va cuprinde două secţii: a. Secţia 
de Împrumut (biblioteca populară); b. biblioteea publică propriu-zisă (depozitul)". Secţia 
de Împrumut urma să cuprindă cărţi de literatură şi ştiinţă popularizată, menite să recreeze 
timpul liber al ucenicilor, muncitorilor, functionarilor comerciali şi elevilor din cursul inferior. 
Depozitul sau biblioteca propriu-zisă se compunea din lucrări ştiinţifice, opere literare de 
inspiraţie dobrogeană, precum şi lucrări de referinţă (geografice, istorice, economice, etc.) în 
legătură cu Municipiul Constanta şi Dobrogea, în general. Biblioteca urma să editeze un buletin 
lunar de specialitate cu supliment literar local . Frecventarea de către public era gratuită, în 
schimbul unei garanţii minime. Împrumutul acasă era permis numai pentru cărţile din secţiunea 
populară. Pentru celelalte volume împrumutul era admis numai societăţilor ştiinţifice sau unor 
instituţii similare. Se precizau şi atributii metodice: „Dacă nevoile culturale ale cetăţenilor din 
cartierele îndepărtate şi mijloacele financiare ale Municipiului ar admite , se vor înfiinta 
biblioteci populare, sub conducerea Bibliotecii centrale". 

Precipitarea evenimentelor n-a îngăduit însă materializarea tuturor acestor frumoase şi 
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progresiste proiecte. Mersul războiului din primăvara anului 1 944, a silit autorităţile să 
întreprindă anumite măsuri, care au afectat în mod esenţial activitatea bibliotecii .  O parte a 
colecţiilor acesteia a fost evacuată, împreună cu alte servicii ale primăriei, o altă parte rămânând 
în Constanta. Activitatea cu cartea se întrerupe până în anul 1946 când, odată cu aducerea 
publicaţiilor evacuate - ce a mai rămas din ele - se procedează la reinventarierea întregului 
fond, la epurarea brutală a unor publicaţii,  considerate de noua putere comunistă ca având un 
caracter fascist. Cu acest prilej ,  biblioteca a pierdut lucrări valoroase de istorie, geografie, 
opere ale clasicilor români şi universali .  După aceste operaţii tehniCe şi politico-ideologice, 
biblioteca îşi reia activitatea în anul 1946, primind denumirea de „Biblioteca Regională a 
Dobrogei". De la această dată ea devine cea mai importantă bibliotecă a teritoriului cuprins 
între Dunăre si Mare, îndeplinind şi rolul de centru metodic în domeniul biblioteconomiei si 
bibliografiei din Dobrogea. În perioada 1952- 1963 funcţionează în localul din B-dul Tomis 
nr. 1 10 (Casa Bănescu), unde încep a se pune bazele organizării tehnice după principii 
biblioteconomice, creându-se instrumentele de informare în scopul satisfacerii exigentelor de 
lectură ale populaţiei. Odată cu diversificarea activităţii, cu îmbogăţirea fondului de publicaţii 
şi a creşterii numărului de cititori, localul devine neîncăpător, impunându-se mutarea în localul 
din B-dul Republicii nr. 7 bis, în anul 1963, unde rămâne până în anul 1980, când i s-a atribuit 
ca sediu imobilul din str. Arhieposcopiei nr. 23, proprietatea Sf. Arhiepiscopii a Tomisului, 
pentru a cărei amenajare şi dotare s-au cheltuit în perioada 1977- 1980 aproape 25 milioane 
lei. 

În ultimii treizeci de ani biblioteca publică constănţeană, indiferent cum s-a numit ea, a 
urmărit realizarea dezideratului intelectualităţii tomitane, exprimat încă de la înfiinţarea acestei 
instituţii, de a crea un bogat fond de publicaţii care privesc ţinutul dobrogean, sub toate aspectele: 
istoric, economic, social, politic, cultural şi realizarea unor instrumente bibliografice care să 
faciliteze valorificarea acestui fond. Se poate afirma că, în momentul de fată, biblioteca euxină 
deţine cel mai valoros şi complet fond de publicaţii dobrogene din ţara noastră (cu excepţia 
Bibliotecii Academiei Române), în baza căruia s-au întocmit instrumente bibliografice adecvate, 
cum sunt: Catalogul articolelor din presa dobrogeană (perioada 1879-1991), Catalogul 
publicaţiilor periodice dobrogene ( 1879- 1 99 1 )  - care, în totalitatea lor, conţin peste 400.000 
de informaţii din toate domeniile cunoaşterii umane. S-au întreprins cercetări bibliografice 
diverse de către serviciile de specialitate, în urma cărora s-au realizat lucrări bibliografice 
tipărite, cum sunt: Bibliografia Dobrogei ( 1969-1 980 - 22 volume); Reprezentanţi ai 
Dobrogei în ştiinţa şi cultura românească (2 voi.); Reviste dobrogene - Indice bibliografic 
al prestigioaselor publicaţii , Arhiva Dobrogei şi Analele Dobrogei; Tomis - indice bibliografic; 
Cartea românească în Dobrogea înainte de 1877; Presa dobrogeană (1 879-1980) ş .a. 

Cu excepţia amprentei din perioada proletcultistă şi a celei aberant ideologizante, care a 
influenţat negativ compoziţia fondului de publicaţii al bibliotecii ,  politica de completare a 
fost orientată spre achiziţionarea fondului tradiţional de carte românească, de la primele tipăriri 
româneşti şi întâile periodice de la noi si terminând cu operele princeps ale marilor noştri 
scriitori şi gânditori . 

Câteva exemple sunt, credem, edificatoare pentru valoarea acestuia: Noul Testament 
(Bălgrad, 1648), Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652), Ienichiţă Văcărescu, Gramatica 
(Viena, 1787) sau revistele: Dacia literari, Curierul românesc, Magazin istoric pentru 
Dacia, Contemporanul; operele în ediţii princeps ale lui Anton Pann, Eliade Rădulescu, D.  
Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu ş.a., la care trebuie să 
adăugăm lucrările cu autograf ale lui Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Eugen Lovinescu, Gr. 
Antipa şi altor personalităţi ale culturii româneşti. 
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O serie de valori bibliofile, tipărituri vechi şi rare aflate în colectiile bibliotecii constântene 
ilustrează tulburătoarea evolutie a cărtii, de la perioada incunabulară şi până la realizările 
bibliofile ale celei mai desăvârşite arte tipografice a secolului al XX-iea. 

La împlinirea a peste şase decenii de activitate, Biblioteca Judeteană Constanta posedă 
un fond de publicatii de circa 500.000 de unităti bibliografice, format din: cărti (470.000 
volume) , periodice (aproape 100.000), discuri (peste 6.000) stampe şi documente, o valoroasă 
colectie de microfilme ale publicatiilor periodice dobrogene apărute între 1 879- 1 945 . Acest 
potential informational este pus la dispozitia a peste 30.000 de cititori anual, cărora li se 
împrumută spre lectură, studiu sau documentare aproape un milion de publicatii .  Sectiile 
bibliotecii sunt frecventate zilnic de peste 900 de cititori, cărora li se dau spre consultare circa 
4.000 de publicatii.  

După decembrie 1989, activitatea bibliotecii, după o perioadă scurtă (de circa 3 luni, în 
anul 1990, de stagnare sau chiar scădere) , a marcat o creştere constantă a frecventei cititorilor, 
care a culminat, o dată cu înfiintarea Universitătii la Constanta şi cu nevoile reale de cunoaştere 
ale diferitelor categorii de populatie. 

Cu toate greutătile pe care le-a întâmpinat, biblioteca a reuşit să-şi îndeplinească, în cea 
mai mare măsură menirea pentru care ea s-a fondat în anul 1 93 1 ,  la aceasta aducându-şi 
contributia generatiile de bibliotecari ce au slujit-o şi o slujesc cu pricepere şi dăruirea necesară, 
profesie care cere mult tact, multe cunoştinte psiho-pedagogice şi un înalt profesionalism. 

Colectivul de lucrători ai bibliotecii constăntene este preocupat să-şi îmbunătătească -
pe măsura învătării şi întelegerii principiilor adevăratei democratii - pregătirea profesională 
pentru a putea face fată etapelor viitoare de organizare a informatizării bibliotecii, când rolul 
acesteia creşte în perioada de tranzitie la economia de piată din pricina sporirii costului relativ 
al cărtii. 

Dacă biblioteca şi slujitorii ei au reuşit să treacă numeroase greutăti , una nu a putut-o 
depăşi, aceasta marcându-i întreaga existentă: lipsa unui sediu propriu, adecvat cerinţelor 
sale specifice de organizare ştiinţifică a potenţialului informaţional pe care I-a posedat 
În diferitele etape ale dezvoltării sale istorice. Până în momentul de fată această institutie
tezaur a culturii din Dobrogea a trebuit să se mute, de numeroase ori, în localuri ce i-au impus, 
de fiecare dată, o altă organizare, pentru că nici un sediu ce i-a atribuit n-a corespuns necesitătilor 
de depozitare şi valorificare a întregului patrimoniu pe care îl avea în dotare. Aşa se face că, în 
momentul de fată, biblioteca e în situatia de a-şi găsi un alt adăpost - sperăm că acesta va fi 
ultimul , într-un local construit de astă dată special pentru ea. 

Noul local al Bibliotecii Judetene Constanta, situat în str. Mircea cel Bătrân, în vecinătatea 
Institutului de Marină Civilă din Constanta, edificiu aflat în stare avansată de constructie, va fi 
o clădire monumentală formată din: subsol , demisol , parter şi două etaje. 

Depozitul general , amplasat la demisol, va avea o capacitate de peste un milion de volume 
(cărti) şi publicatii periodice, suficientă pentru o dezvoltare de perspectivă. 

Lectura se va asigura prin intermediul sălilor specializate pe domenii de activitate (sală 
de ştiinte social-politice, filologie, hclf'tr i, r ică, sală de ştiintă si tehnică, sală de medicină
biologie, sală de auditii muzicale); aceste săli de lectură vor putea fi utilizate de 300 de persoane 
concomitent. 

Pentru informarea rapidă a cititorilor asupra continutului publicatiilor, noul sediu va 
dispune, la parterul clădirii, de o sală a cataloagelor şi de expozitii. În apropierea acesteia se 
va organiza o sală de lectură pentru ziare şi reviste. 

Pentru rezolvarea rapidă a cererilor cititorilor, fiecare sală de lectură va dispune de un 
depozit auxiliar, în care se va găsi literatura de referintă a domeniilor respective şi noutătile 
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din ultimii 
'
trei ani. 

În vecinătatea sălilor de lectură este amplasată aula, ce va avea o capacitate de 300 
locuri, unde se vor desfăşura acţiuni de prezentare a cărţilor şi autorilor, precum şi alte reuniuni 
şi simpozioane cultural-ştiintifice, întrucât ea va fi dotată cu cabină de proiecţii şi cabine de 
traducere. 

În noul sediu vor funcţiona şi secţia de împrumut la domiciliu şi secţia pentru copii, care 
vor avea la dispoziţie etajul I al clădirii, fapt ce va facilita o valorificare eficientă a potenţialului 
informaţional şi uman de care dispune. Aceste compartimente de importantă vitală pentru o 
bibliotecă publică, vor avea la dispoziţie săli pentru expunerea la raft a literaturii, depozite
anexă pentru dublete, iar sectia de copii, o sală de lectură cu 80 de locuri. 

Fiind vorba de o clădire care conservă şi valorifică publicaţii diverse (ca formă şi 
înmagazinare a informaţiilor) s-a awt în vedere asigurarea unor condiţii optime de umiditate, 
aerisire, luminozitate. 

Proiectul încearcă să rezolve posibilităţile de comunicare şi transmitere operativă a 
informaţiilor şi publicaţiilor din depozite către sălile de lectură şi invers, precum şi înregistrarea 
împrumuturilor de cărţi la domiciliu cu aparatură automatizată cât mai puţin complicată, dar 
în acelaşi timp rapidă şi fiabilă, avându-se în vedere că activitatea se va desfăşura într-o clădire 
mare, cu mii de publicaţii în circuit, cu sute de cititori răspândiţi în numeroase săli de lectură 
specializate şi în secţiile de împrumut. 

Compartimentele de specialitate ale bibliotecii li s-au rezervat, în desfăşurarea 
construcţiei, spatii adecvate în concordantă cu circuitul firesc al proceslor biblioteconomice, 
urmărindu-se realizarea unor parcursuri cât mai scurte între achiziţie şi stocarea informaţiilor 
la locurile lor de folosire (săli de lectură, împrumut, depozit). . 

Pentru serviciile auxiliare s-au prevăzut spatiile necesare laboratoarelor şi atelierelor 
(laborator pentru igienă şi restaurare; atelierele de: multiplicare; legătorie; mecanică-lăcătuşerie; 
electric şi tâmplărie). 

Având în vedere faptul că biblioteca va fi frecventată zilnic de sute de persoane, multe 
dintre ele zăbovind în clădire timp îndelungat pentru studiu şi lectură, la parterul clădirii s-a 
prevăzut amenajarea unui bufet, iar la nivelul fiecărui etaj sunt prevăzute spatii de odihnă şi 
locuri pentru agrementare (vizionarea programelor T.V., casete video, lectura presei zilnice 
etc.) 

Planurile sunt generoase. Noul sediu al Bibliotecii Judeţene Constanta, când se va termina 
(construcţia deşi a demarat în urmă cu 4 ani, înaintează însă, destul de încet, din lipsă de 
fonduri necesare) va fi un edificiu al spiritualităţii româneşti şi universale, unde generaţiile de 
azi şi de mâine, vor putea găsi prin munca studiului, a cercetării şi lecturii răspunsul la întrebări 
cum sunt: Ce să facem?, Cum să facem?, Cât să facem? pentru binele naţiunii române şi al 
fiecăruia dintre noi. 
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ION LUNGU-MOVILĂ 

Centenarul Podului peste Dunăre (1895-1995) 

CONSTRUCTORUL ANGHEL SALIGNY 

I s-a reproşat de către unii contemporani că a abandonat mortarul şi mistria pentru betonul 
armat; de alţii, că a trecut cu entu1ia�m rapid de la betonul armat la otel. Ce nu i se poate 
reproşa unui constructor de geniu? Rămân însă constructiile, între cele mai impunătoare ale 
vremii sale. În 1 854, când se naşte, lângă Focşani, unde tatăl său era învăţător, podurile de 
lemn şi casele de lut erau realităţi curente. Prin ce minune Anghel Saligny îşi îndreaptă ochii 
vii şi pătrunzători către alte materii şi materiale decât cele de veche traditie şi, desigur, către 
alte proportii? Este o curiozitate deschisă către tot ce e nou, o sete de a şti , de a persevera. În 
şcoala tatălui său, la Focşani , acel oraş de „tranzit" între cele două principate, cu călători şi 
târguri ca într-un port, Anghel urmează primele clase. Nu e nici la gimnaziu un elev atât de 
sârguincios şi cumpănit ca fratele său, Alfons . Preferă „să vadă lumea", e distrat, citeşte „pe 
furiş" publicatii tehnice, visează să se facă astronom, îşi născoceşte în joacă probleme 
matematice pe care să le rezolve. Alfons e dat de exemplu pentru corectitudine, Anghel e 
mustrat adesea. Cu preţul unor sacrificii, părintii îi trimit pe băieti să-şi continuie liceul la 
Potsdam. Îndură destule privatiuni, căci banii de acasă se dovedesc mai întotdeauna 
neândestulători. Dar lipsurile îl călesc , îl maturizează. Va studia astronomia, matematica şi 
fizica (aceasta din urmă cu Helmholtz) la Universitatea din Berlin. Brusc, pasiunea sa ia o altă 
cale, de data aceasta definitivă: vrea să fie constructor. Cel mai exigent institut politehnic era 
la Charlottenburg. Aici îi va uimi până şi pe cei mai „drastici" profesori prin inventivitatea şi 
preocupările sale. La 20 de ani este inginer. Îşi face practica sub îndrumarea profesorului 
Mehrtaens la Dresda. Lucrează în Germania la căi ferate şi poduri, spre a câştiga experienţă. 
Într-o discuţie cu tatăl său, îi explică: telul său nu e doar să construiască şi atât, ci să realizeze 
lucrări de anvergură în patrie. Munca plină de energie şi talent a lui Anghel Saligny debutează 
odată cu dobândirea independentei de stat a României. Mai întâi lucrează la linii ferate 
concesionate unor firme străine, pe care oficialii vremii le preferau. Prima sa bucurie deosebită 
o va marca inaugurarea liniei Buzău-Mărăşeşti , act de triumf al echipei de ingineri români 
condusă de Dimitrie Frunză, al cărui „adjutant" a fost . Visul unui corp tehnic autohton se 
concretizează în acelaşi an ( 188 1) ,  când 52 de ingineri români hotărăsc înfiintarea Societăţii 
politehnice. De aici înaint� se va afirma ca un promotor ardent al noului în tehnica românească 
şi universală. Podurile pe care le va realiza peste râiurile patriei, împreună cu confraţii săi, vor 
purta amprenta unor procedee şi soluţii originale. În 1 884 i se acordă conducerea lucrărilor 
portuare de la Brăila şi Galati. Aici va aplica printre primii în lume betonul armat şi prefabricate. 
Este considerat primul constructor de silozuri în tehnica betonului armat. Paralel cu aceste 
lucrări e preocupat de un proiect care îi va încununa munca şi creaţia: podul peste Dunăre. 
Saligny detinea toate calitătile de a-l înfăptui: era nu numai un specialist redutabil în construcţia 
de poduri şi căi ferate, dar şi unul din putinii oameni care întruneau priceperea cu ingeniozitatea 
şi îndrăzneala creatoare. Era cel chemat să găsească soluţiile dificile ale turnării unor stâlpi 
masivi de beton în apă, ale executării bine ritmate a unor terasamente şi viaducte până la 
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dantelăriile în curbe simetrice ale unui pod peste 
un fluviu cu două trunchiuri uriaşe (Borcea şi 
cel propriu-zis). În 1 RR8, pre7intă Direcţiunii 
Căilor Ferate Române si dl! publicităţii Proiectul 
podului de la Cernavodă. Era un act de o teribilă 
îndrăzneală şi responsabilitate: pe de o parte, 
prin amploarea constrcţiei (30 de metri deasupra 
apei, 30 de km lungime împreună cu viaductele, 
- cel mai lung pod din Europa), iar pe de altă 
parte, prin soluţia sa combinatorie (fundaţii de 
beton armat şi schelărie de otel). La data aceea 
existau dubii în privinta constrctiilor metalice, 
căci câteva poduri se prăbuşiseră, în Europa şi 
America. Anghel Saligny în România şi Gustav 
Eiffel în Franta vor dovedi întregii lumi trăinicia 
construcţiei pe bază de otel . Din 1 889 până în 
1 895 , anul inaugurării marelui pod, Saligny 
trăieşte, poate, cea mai frumoasă perioadă din 
viata sa. Soluţiile întregii lucrări, acele fundaţii, 
acele arcuri de otel, vor fi nu numai rezultatul 
unor calcule riguroase şi elastice, ale creierului 
de matematician, arhitect şi inginer, ci şi ale unui Statuia lui Anghel Saligny de Oscar Han 

spirit creator. Podul peste Dunăre al lui Saligny 
este opera unică şi originală a unui creator multilateral. Cum va scrie Al .Vlahu tă, în „România 
pitorească" , cum vor observa, de asemenea, Tudor Vianu, într-un frumos eseu, şi Geo Bogza 
într-unul din poemele sale în proză, podul lui Anghel Saligny nu e lipsit de o gratie, de o 
suplete şi de o aură proprii artei. O paralelă între podul lui Saligny şi verbul eminescian, într
o „inscripţie" a autorului „Cărţii Oltului", ne surprinde şi azi: „Un pod a fost ridicat, Ia sfârşitul 
veacului trecut, peste apele Dunării, un pod metalic, înalt şi zvelt, - pecete a geniului nostru 
peste aceste pământuri. Pe el trec trenuri ziua şi noaptea, făcându-l să vibreze îndelung, iar el 
trece peste bătrânul fluviu, parcă prin aer, îndrăzneţ ca un vis, cea mai fericită şi inspirată 
întruchipare a noţiunii de construcţie. Un vers a fost alcătuit, în limba pe care o vorbim, nu din 
mai mult de patrusprezece cuvinte, părând că prinde şi opreşte în loc, într-o tulburătoare veşnice, 
şi mişcarea săgeţii pornind din arc, şi bătaia inimii noastre: ,,Nu e p<J.cat I Ca si1 se lepede I 
Clipa cea repede I Ce ni s-a dat? " Versul acesta este şi el, pe pământurile pe care trăim, o 
construcţie". Si, adaugă Bogza, conştient de perenitatea infinită a verbului: "ea va dainui ... 
(şi) atunci dind podul va.fi doar o amintire " .  Amintire pe care o omagiem astăzi cu căldură. 

Saligny a fost un constructor de valoare şi un personaj social. Întreaga activitate tehnică 
şi ştiintifică a tării au aflat în el un sustinător entuziast. A sprijinit formarea şi afirmarea multor 
ingineri, creând o adevărată şcoală. În 1 897 a fost ales membru activ al Academiei Române, 
în cadrul căreia va depune o fertilă activitate. A ocupat posturi de răspundere, fără a fi un 
functionar, ci un întreprinzător, mereu în fruntea unor lucrări de anvergură, atât de utile tării 
sale. După ce lucrările companiei Hallier în Portul Constanta dau faliment, va conduce cu 
devotament opera de modernizare a acestei porti maritime româneşti. Din 1 898 până în 1 909, 
echipa de ingineri români îndrumată îndeaproape de Saligny ridică marile silozuri, toarnă 
cheiurile centrale, înaltă bazine petroliere etc. Din 1 9 1 1 ,  se va preocupa de punerea în valoare 
a terenurilor inundabile din zona Dunării şi a altor ape din tară, de introducerea tehnicii în 
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constructii şi afirmarea inventiilor româneşti . A murit în 1925. Într-un mic, dar pertinent studiu 
dedicat lui, acad. N .Profiri scrie: „Constructor şi stăpân al tehnicii din vremea sa, conştient de 
forţa sa creatoare şi inovatoare, apreciind ta justa valoare calitătile profesionale ale inginerilor 
şi tehnicienilor noştri, pe care i-a ajutat să se dezvolte, Saligny a pus în aplicare toate procedeele 
şi metodele constructive ale timpului său, mai ales pe cele noi, pe cele mai înaintate." 
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PERICLE MARTINESCU 

OCHEAN PESTE TIMP 

Întocmirea acestui număr aniversar al revistei Analele Dobrogei constituie prilejul 
unor evocări nu numai istorice, dar şi sentimentale, ale vremurilor când publicatia era aşteptată 
cu interes, număr de număr, ca o realizare de seamă în ambianta de altădată a provinciei de Ia 
marginea mării .  În primul rând, trebuie retinut că Analele Dobrogei au pornit la drum imediat 
după încheierea primului război mondial , în anul 1920, adică după ce supremul ideal de veacuri 
al înfăptuirii României Mari devenise o realitate, ceea ce putea să însemneze încă un eveniment 
simbolic , o ilustrare a saltului pe care-l făcea atunci noul potential spiritual din tara întregită. 
În al doilea rând, este de remarcat că revista a apărut, cu regularitate, timp de aproape două 
decenii, din 1 920 până în 1 938,  acoperind perioada interbelică, atât de fertilă în toate 
domeniile, inclusiv cultural, în cadrul căreia publicatia dobrogeană şi-a împlinit o datorie şi 
şi-a cucerit un loc de merit, fiind printre cele mai importante contributii de acest gen din 
România. Si dacă vicisitudinile istorice n-ar fi fost potrivnice, Analele Dobrogei şi-ar fi 
continuat existenta, până în zilele noastre. Dar mai bine de o jumătate de veac , revista a fost 
redusă la tăcere, la inexistentă, după ce îşi fixase rolul ei bine definit în contextul culturii 
româneşti . Ar mai fi de adăugat că această publicatie periodică a fost primul semnal , temeinic 
şi serios, că şi în Dobrogea „nasc oameni" şi că se găsesc şi aici forte şi valori intelectuale 
capabile să impună şi să sustină un efort cultural de anvergură. Faptul că după 75 de ani de Ia 
înfiintare Analele Dobrogei reînvie din propria cenuşă, demonstrează că semnificaţia 
rosturilor sale este vie şi spiritul sub egida căruia s-au zămislit nu s-a stins niciodată, 
dovedindu- se astăzi la fel de oportune ca şi în epoca de răsunet a primei lor treceri prin ani. 

În ce mă priveşte personal , aş vrea să subliniez şi aspectul sentimental ce mă leagă de 
Analele Dobrogei, căci deşi nu le-am fost colaborator, am fost contemporan cu ele şi le-am 
urmărit aparitia cu fiecare număr, ca un simplu şi dezinteresat cititor. Din satul dobrogean 
care mi-a nimbat copilăria, întâmplarea a făcut ca să devin eu însumi orăşean şi să fac primele 
contacte cu viata culturală propriu-zisă cam în acelaşi timp cu naşterea şi afirmarea Analelor 
Dobrogei. Din anul 1924, ca elev al Liceului „Mircea cel Bătrân" din Constanta, gratie 
profesorilor mei, colaboratori ai revistei, am avut privilegiul de a afla cum se face ea, cum 
erau gândite, pregătite sau adunate diferitele materiale, ca să zic aşa, de la surse competente. 
Deşi din acel an revista a trebuit să fie tipărită la Cemăuti, unde directorul ei , eminentul geograf 
şi etnograf Constantin Brătescu fusese numit la catedra de geografie a Universitătii de acolo, 
profesorii din urbea pontică, ceilalti colaboratori din localitătile Dobrogei şi din tară, au rămas 
fideli revistei şi mentorului ei . Ca dobrogean de baştină (născut în judetul Tulcea) , Constantin 
Brătescu a avut nu numai initiativa înfăptuirii Analelor Dobrogei, ci s-a devotat aparitiei lor 
şi, în ciuda distantei ce-l despărtea de oraşul maritim (unde fusese profesor la Scoala Normală, 
ce-i poartă azi numele), a ştiut să-şi creeze o suită de colaboratori a căror principală sarcină 
era să abordeze şi să dezvolte probleme dobrogene de natură etnică, geografică, arheologică, 
istorică, din folclorul şi din pitorescu dobrogean . În anii cât a fost profesor la Cemăuti şi apoi 
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la Universitatea din Bucureşti, Constantin Brătescu, împreună cu colaboratorii apropiaţi din 
Constanta, a reuşit să învingă dificultătile legate de strângerea materialelor, subsidii, 
abonamente etc. A impus Analele Dobrogei pe harta culturală a tării în pofida chiar a 
mentalităţilor mercantile. 

Constanta nu era pe atunci, desigur, localitatea extinsă şi animată de astăzi,  cu alură de 
metropolă, asaltată de exuberanta turiştilor, de reuniuni ştiinţifice şi culturale, beneficiind de 
o reputaţie europeană în multe privinte. Cu toate că în anii aceia se grăbea să scuture de pe ea 
sordidul unei nu prea îndepărtate „Kiustendje", îmbrăcând zalele civilizatiei modeme ce-o 
asalta galopant din toate părtile, bătrâna şi mereu tânăra Constanta, poartă comercială cu trafic 
în creştere, se mândrea a fi capitala provinciei transdanubiene. Portul,  străbătut de glasurile 
vapoarelor, ca şi prosperitatea dobrogeană în materie de agricultură, zootehnie şi chiar industrie, 
îi dădeau un avânt spectaculos, prin misiunea sa de deschidere a tării spre mările lumii. Totuşi, 
din punct de vedere cultural şi, mai ales, în comparaţie cu avântul economic, Constanta nu se 
putea lăuda în aceeaşi măsură. Si aceasta din cauză că oraşul era dominat de o mentalitate 
negustorească, Ia care spiritul practic trecea printr-o fază avansată de hipertrofie, întreţinută 
de importatori , exportatori, armatori, mari comercianţi şi afacerişti (Lascaridis, Antoniadis, 
Frangopol, Hurmuziadis, Merlaub, Sapira, etc. erau nume de rezonantă în nomenclatura 
tomitană, dar nu aveau nimic comun cu sfera culturii) - în aceste condiţii spiritual „imaginar" 
fiind atrofiat. Chiar tinerii intelectuali proveniţi din păturile „neavute" (fii de tărani , munictori, 
functionari , militari) erau cu precadere absorbiti de profesiunile „pozitive". Dintre colegii mei 
de clasă de Ia Liceu, de exemplu unul singur s-a consacrat literaturii, N.Papatanasiu, un al 
doilea, Ciril Economu, s-a făcut actor, pe când ceilalţi s-au afirmat în alte domenii, mai practice: 
ingineri, medici, agronomi, avocaţi. Cu excepţia lui Ion Marin Sadoveanu, fiul doctorului 
Nicolae Marinescu-Sadoveanu, medic primar al urbei din 1897, Constanta nu se putea mândri 
cu afirmări deosebite în literatură, ca Brăila, de pildă, care avea un adevărat palmares de 
valori . În aceste condiţii, apare şi mai relevant faptul că atunci şi aici a luat fiintă şi a trăit circa 
două decenii o publicaţie de prestigiu ca Analele Dobrogei. Cu toate acestea, ar fi nedrept să 
se spună că preocupări şi oameni de cultură nu ar fi existent la Constanta. Prin corpul său 
profesoral de excepţie, Liceul „Mircea cel Bătrân", înfiinţat în 1 896, îşi dobândi-se un bun şi 
larg renume. Printre dascălii pe care i-am avut şi eu acolo şi cărora le păstrez neşterse şi 
frumoase imagini în amintirile mele, voi evoca pe câtiva, nu numai fiindcă erau foarte buni 
pedagogi, dar şi admirabile caractere, ca oameni. Astfel, l-aş pomeni mai întâi pe Gh. Coriolan, 
profesorul de istorie, multă vreme şi directorul Liceului, o minte luminată, care ne preda cu 
mult patos, deschizându-ne largi orizonturi pentru înţelegerea devenirii noastre şi a lumii, cu 
frământările ei eterne. Îl vom numi apoi pe Ioan Fodor, profesor de geografie, tipul „savantului 
distrat", oferind dese prilejuri de amuzament elevilor care nu prea înţelegeau unele comportări 
cam bizare ale sale (uneori venea Ia catedră cu un ciorap legat de gât în loc de cravată, sau cu 
fata pătată de cerneală roşie, de la condeiul pe care-l ţinea permanent între buze ca să facă 
îndreptări la lucrările învătăceilor săi). Trebuie să spunem, însă, că Ioan Fodor, ca devotat 
interpret al materiei pe care o preda, era un magistru. Datorită lui, geografia tării şi a planetei 
noastre a căpătat pentru noi contururi limpezi şi ferme, chiar şi prin hărţile ce ne cerea să le 
desenăm în cele mai exacte amănunte. Profesorul de germană şi dirigintele nostru, Constantin 
Mureşanu, doctor în litere la Geneva, pe care-l numeam „Pestalozzianul", pentru că publicase 
lucrări despre celebrul pedagog, punea mai mult accent pe educaţia morală, decât pe învăţarea 
limbii lui Goethe. Bonomul Grigore Roşu, Ia greacă şi latină, ne ispitea imaginaţiile cu truculente 
povestiri din mitologia antică, insistând asupra tâlcului moral şi a valorii artistice a operelor 
antice, pentru a ne ademeni la studiu, uneori fără să ocolească episoadele mai deochiate. Severul 
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N.T .Negulescu (zis „Nae") ne făcea complicate experiente în laboratorul de fizică şi chimie, 
famialiarizându-ne cu multe din fenomenele naturale ce se petrec în jurul nostru . Blajinul 
Gheorghe Carp, moldovean sfătos, lector cu multă dulceaţă în glas, ne delecta cu poezii de 
G .Coşbuc sau cu pagini din volumul „Printul fericit" de Oscar Wilde, în orele de caligrafie şi 
desen, discipline la care era un artist şi un maestru. S-a făcut remarcat, prin desenele sale, în 
tară şi străinătate. Si alţii ... Iar cel mai tânăr dintre ei, nu şi cel din urmă, ardeleanul Ioan 
Georgescu, profesorul de limbă şi literatură română, originar din Săcădate, de lângă Avrig, 
era un om deosebit de harnic şi studios, un adevărat erudit, devenit mai târziu un sârguincios 
cercetător de arhive nationalenfrofund cunoscător al literaturii române, prin el am înţeles şi 
adâncit valorile noastre, de la Alecsandri şi Eminescu, până la Goga şi M .Sadoveanu, 
contemporani cu noi. Pe unii dintre elevi, la care depista o cât de mică înclinare literară, Gogu 
(aceasta era porecla lui) îi chema acasă la el, îi îndruma, îi ajuta chiar cu bani de buzunar, 
îndemnându-i să cumpere cărţi, reviste, şi-i încuraja în încercările lor. Atunci, pentru prima 
dată (eram prin clasă a doua de Liceu) am rămas şi eu uimit văzând cum o cameră în care trăia 
un bărbat (profesorul era celibatar) avea peretii acoperiţi de rafturi până în tavan, doldora de 
cărţi, colecţii de reviste şi maldăre de dosare cu însemnări şi fişe de lectură. Peste ani, l-am 
întâlnit la Biblioteca Academiei Române, cercetând şi dezgropând hrisoave şi documente vechi 
pentru întocmirea de minutioase studii asupra problemelor de istorie a Transilvaniei. Încă 
atunci, când mi-era profesor, Ioan Georgescu era pasionat de istorie şi, nu numai de cea a 
Transilvaniei, de unde se trăgea, ci şi de cea a Dobrogei, provincie adoptată de el cu un vibrant 
sentiment al unitătii noastre nationale. Apropiat al profesorului Constantin Brătescu, harnicul 
şi minuţiosul Ioan Georgescu a fost, prin ani, unul din cei mai asidui colaboratori ai revistei 
Analele Dobrogei şi, mentionat sau nu pe coperta acestei publicaţii, secretarul ei responsabil. 
Gh.Coriolan, Gh. Carp, Carol Blum, Onoriu Mironescu, etc. au „nutrit" revista cu mai ample 
sau mai succinte studii, după specialitatea fiecăruia dintre ei. . .  

Din punct de vedere literar, Constanta era încă tributară amintirilor despre staţionarea 
aici, verile, în casa lui B .St.Delavrancea de pe malul mării,  a lui Al.Vlahuţă, alături de marele 
pictor N .Grigorescu, despre existenta unoroameni de initiativă, ca Petru Vulcan sau I.N Roman, 
care editaseră publicatii (Ovidiu, Farul), despre Ioan Adam, autorul cărţii „Constanta 
pitorească" etc., însă toate acestea, nouă, ca tineri elevi de liceu ni se păreau „ vechi", „arhaice", 
sub avalanşa aspectelor de modernitate ce se abătea asupra oraşului. Iar dacă cineva menţiona 
pe Ion Marin Sadoveanu, ce-şi revendica originea constănteană, abordând chiar aspectele 
pontice, el nu mai putea fi considerat un scriitor ,,regional". Mircea Eliade, care-şi petrecuse 
copilăria la Cernavodă, era în aceeaşi situare pentru noi, adică deasupra orgoliilor locale. La 
Constanta apăreau câteva ziare cotidiene: Dacia, Marea Neagră, Dobrogea Jună, aservite 
organizaţiilor politice locale sau intereselor comerciale din urbe, fără tangente cu literatura, 
excepţie făcând suplimentul acestuia din urmă, Dobrogea literară, unde a figurat în comitetul 
de redacţie şi Hortensia Papadat-Bengescu, aflătoare la Constanta, cu sotul ei, magistratul 
N.Papadat, dar a publicat puţin. Existau şi gazete cu pretentii literare, cum era Strălucitorul 
lui Miltiade Cuta va, un grafoman agramat şi furibund ce-şi scria singur cele patru pagini mari, 
săptămânale, de care ne amuzam, ca de o colectie ilariantă de inepţii. Nu-mi amintesc ce 
căutare aveau revistele literare venite de la Bucureşti, expuse la chioşcuri (mai frecvente, 
Adevărul literar şi artistic, Universul literar). 

Localnicii apreciau mai ales publicatiile de satiră şi umor (Veselia, Furnica, Pardon, 
Revista galantă), unele cam „fără perdea". Situatia s-a schimbat după anii '30, când peisajul 
literar constănţean a căpătat alte valente. Mai întâi, doi foşti elevi ai Liceului „Mircea cel 
Bătrân", Virgil Teodorescu şi Taşcu Gheorghiu, împreună cu un tânăr locotenent de marină, 
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Mircea Pavelescu, au scos o revistă de factură modernistă. intitulată simplu Liceu, relevându
se ca o manifestare insolită, menită să şocheze mentalitătile conservatoare şi vegetative. Deşi 
„cazul" a rămas izolat, a fost o efemeridă, totu�1 această publicatie a destelenit terenul. Nu 
mult după aceea au apărut câteva reviste ce căutau să umple golurile şi să sune la unison cu 
fenomenul literar din epocă. Demnă de amintit este Pontice, avându-i ca directori pe Aurel 
Vulpe şi George Duma, iar mai apoi pe Al.Gherghel, poet şi avocat, cunoscut mai ales ca 
director al ziarului România de la Mare. În această revistă am publicat şi eu, alături de Ion 
Minulescu, Al.T.Stamatiad, D.Olariu şi altii.  O revistă cu accentuată atitudine incomformistă 
a fost Revista dobrogeană, în frunte cu un spirit ironic şi sarcastic ca Teodor Ionescu. În 
paginile ei au publicat Ion Marin Sadoveanu , Mircea Eliade, N.Marin-Dunăre , Ioan Micu, 
D.Stoicescu , multi altii, printre care şi cel ce scrie aceste însemnări . Dar nici aceasta n-a avut 
o viată prea lungă. Mai tenace a încercat să fie revista Litoral, care a apărut într-o formă 
originală, ca un caiet de poezie şi grafică, publicatie îngrijită de un profesor, Ioan Micu, şi un 
avocat, Dumitru Olariu, amândoi cunoscuţi ca poeti şi făcând parte dintre foştii elevi ai Liceului 
„Mircea cel Bătrân". În paralel cu emanciparea orizontului literar, Constanta, Dobrogea în 
genere, prin specificul ei geografic , prin insolitul şi cromatica ei , a dat câteva personalităţi 
remarcabile în domeniul artelor plastice: pictorii Marius Bunescu , Lucian Grigorescu , 
Al .Ciucurencu, Magdalena Rădulescu, graficientii V .Dobrian Geo Zlotescu, surorile Cordescu,  
sculptori i Ton Jalea, Cristea Grosu, Boris Caragea şi  multi altii. De altfel, Dobrogea a fost un 
El Dorrado al tuturor marilor noştri artişti plastici .. .  

Cu acest prilej aniversar al revistei Analele Dobrogei , este cazul să suhliniem 
efervescenta actuală a fenomenului cultural constănţean, perfect integrat în cadrul spiritual la 
scară natională. De mai bine de trei decenii apare la Constanta o revistă culturală şi literară ce 
a depăşit de mult stadiul de publicaţie ,,regională", Tomis, în jurul căreia s-au format şi afirmat 
poeti, prozatori , critici şi eseişti de valoare, înscrişi prin activitatea, prin cărţile lor, în fluxul 
creati<'i naţionale. Ceva mai mult, oraşul care altădată se fălea cu firmele sale comerciale, cu 
Cazinoul , dar nu avea clădiri disponibile şi de bună ţinută care să adăpostească teatre, muzee, 
biblioteci, oferă astăzi publicului său mult sporit asemenea instituţii necesare şi prestigioase 
în acelaşi timp (Teatrul dramatic , Muzeul de istorie natională şi arheologie, Muzeul de artă , 
Muzeul Marinei Române, Biblioteca Judeţeană etc). Constanta a devenit un centru universitar, 
cu Universitatea „Ovidiu" , având facultăţi pe numeroase profite, cu o Academie Navală şi un 
Institut de Marină Civilă etc. Clădirea somptuoasă a Casei de cultură, pe care am avut prilejul 
s-o vizitez, adaugă oraşului un aşezământ modem ... La cei 75 de ani de la apariţia Analelor 
Dobrogei, putem spune că toate acestea depăşesc ipotezele înaintaşilor, dar le confirmă 
aspiratiile, constituind o bază trainică pentru afirmarea unei noi serii a Analelor Dobrogei, în 
paginile căreia creaţia ştiinţifică, artistică şi literară să-şi afle rosturile. 
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OCTAVIAN GEORGESCU 

TÂRG ORIENTAL 

ln oteluri, pe faleze, 

nu erau mistreţi, nici somni, 

ci doar hâtre siameze 

jumulind ging(l$ii domni. 

f n hublouri dinspre mare 

rtlstlrea cdte un cap 

de cad!J.ntl vistltoare 

sau de mtlcelar arap. 

Dintre gratii de spitale 

venea iz de mucegai -

sobo/ani în pijamale 

se holbau la fanţi si cai. 

Birjele purtau prin seartl 

epistaţi cu barbison, 

babele luau sare-amartl, 

doamnele aveau manson. 

În mansardele atroce 

orologii, papagali 

si piane ventriloce 

ftlceau curtl de mangal. 
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SECOLUL CELĂLALT 

O, toţi au crezut 

cil secolul celillalt e un început, 

cil va.fi mai bun $i mai mult. 

De fiecare datt!J secolul dinainte 

avea prea dese morminte. 

Secolul umultor 

pilrea un ttlrdmplin cu flori. 

lnjine, venea o lini$te grea 

#fiecare inventa ceva. 

A urmat secolul nostru paradoxal 

$i teribil 

cu confetti de bal 

$i hecatombe de explozibil.. . 

Acum fiecare inventeazt!J ceva 

desigur pentru secolul ce va urma. 

Unii tl a$teaptil în ploaie 

ca pe o oaltl cu smdntdnt!J în odaie. 

Alţii îl prevlJd nebulos $i feroce 

plin de lighioane stafilococe. 

Arhitecţii îi descriu geometriile 

peste stepe. 

Ce e sigur? Ct!J va începe 

de data aceasta ft!Jrt!J iepe. 

Cei ce vor avea de el parte 

ne vor blirfi mai departe. 
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CÂNTEC TENTACULAR 

Supusd veneai înfli$uratd în griuri 

cu salbe de alge cu perle de sare 

pe sânii tdi vineţi de febre de friguri 

cu paşii involţi printre stdnci printre cange 

erai o tanagrd un foc în oglindi1 erai 

o liand o lediJ o lindi1 

coroUJ nllscutd din spaimele milrii 

camee purtatd pe braţe de muguri 

pe $Oapte de ruguri pe piatrd de rugd 

mereu înapoi spre levant evantia 

himerd iubitd în giulgiuri de fugd. 
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ZARURI 

Eram pe puntea unei nave 

singur eram doar cu un claun 

pOZTUl$ $i creţ strigându-mi: Ave! 

deasupra apelor puhave. 

La tropice visam cd-s faun 

singurdtatea ca o nadd 

si vântul prdbusit cu-n schiaun 

md musina precum o pradA 

pieri apoi si acel claun. 

Lanţuri urcau gemeau etrave 

luna în rochie de seard 

plimba pe cer schelete grave 

si ochii mdrii ca de fiard 

îmi ardtau comori grozave. 

Eram la tropice în radil 

pirat pe-o strasnicdfelucd 

emir ca-ntr-o seherezadd 

luna pe sus ca o ni1luci1 

si vântul începu sd batd„. 

Eram un soim eram o zadil 

marea ca un miraj departe 

stânci oarbe vinete ca sarea 

si norii aduceau zdpadil. 
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TATUAJ 

Malrice golf de uitare 

în care zilele se scufandi1 

fum alb ne$tiut pentru ochi 

salamandrd doar sufletul scapdrd-n undd 

Ca-n tril ochi de copil clar învie 

pentru nimeni pe un istm de iubire 

sunete risipite soare absent 

draperii vinete în nadire 

Vdrste ale lunii anotimpuri unice 

corole plutind în spirale 

nu mai e departe nimic previzibil cdntd 

privighetoarea-n înserare 

Har al lumii pierdute 

arborii care md iubesc $i marea crudd 

scurmd cu unghiile noaptea-n 

alunecare ti1cutd. 
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GEORGETA LUNGU, ANA - MARIA DIANA 

CENTENARUL SERVICIULUI MARITIM ROMÂN 

Deplin conştient de importanta şi rolul unei marine nationale comerciale în contextul 
situării României, a porturilor româneşti, la întretăierea principalelor căi de tranzit de călători, 
mărfuri şi poştă, între Occident şi Orient, energicul şi întreprinzătorul director general al regiei 
monopolurilor statului, ca urmare a referatului nr. 8656 din 19  mai 1 895, întocmit pe baza 
unei hotărâri a guvernului din 25 aprilie, obtine însărcinarea organizării unui serviciu de 
navigatie maritimă. 

Din creditul de 2,5 milioane lei, pus la dispozitie cu titlu de împrumut din fondul porturilor 
dunărene, se achizitionează, la 1 8  mai 1 895, nava „Medeea", de la societatea austriacă de 
navigatie pe Dunăre (D.D.S.G.), iar la 2 1  mai 1 895 nava „Meteor" de la armatorul ,,John 
Carilisle" din Londra. Prima navă, destinată transportului mixt (marfă şi călători), avea un 
tonaj de 8 1 9  TR, în timp ce „Meteor", tot navă mixtă, construită la Glasgow, avea un tonaj de 
1085 TR şi o viteză de la 16 noduri. 

Odată achizitionarea navelor, S .M .R. înfiintează agentii la Constantinopol,  Constanta şi 
Brăila, ce aveau ca scop reprezentarea intereselor navale în porturile respective. 

Primele curse, bilunare, pe linia Brăila-Constanta-Constantinopol au fost inaugurate de 
„Medeea", care pleacă din Brăila în seara zilei de 14 august 1 895, după care face pe 16 august 
o scurtă escală, la Constanta, unde, după cum consemna un ziar al vremii „a debarcat 40 de 
pasageri şi 800 de saci cu făină, re�tul caricului, făina şi alte mărfuri, fiind destinat pentru 
Cospoli". 

La 26 august 1 895 , „Meteor" îşi începe cursele, tot bilunare, pe linia Constanta
Constantinopol, având la bord 72 de pasageri printre care şi câteva notabilităti ale timpului . 

Dar deschiderea oficială a liniei Constanta-Constantinopol are loc pe 14 septembrie 
1 895 odată cu inaugurarea podului de la Cernavodă. 

La putin timp după începutul curselor, „Meteor", din cauza maşinilor, a trebuit să fie 
reparat de mai multe ori, astfel că S .M .R. nu mai putea asigura în mod curent linia poştală 
Constanta-Constantinopol. 

în această situatie, se închiriază, la 29 octombrie 1 895, de la societatea germană „Ballins
Damphschiff-Rederei" din Hamburg, nava cu zbaturi „Cobra" de 1 146 TR, al cărei contract a 
fost prelungit la 16 mai 1 896, pe o nouă perioadă de un an. 

Între timp, în vederea unei mai bune organizări şi coordonări a traficului, guvernul 
hotărăşte, la 30 octombrie 1 895, trecerea S.M.R. sub administratia Directiei Generale C .F.R. 

Cu introducerea, la 1 decembrie 1 895 , a celui de-al doilea tren rapid, Ostende-Express, 
(primul fiind Orient-Express), importanta portului Constanta, în tranzitul de mărfuri , călători 
şi poştă spre Orient, creşte considerabil. 

Astfel că, pentru a face fată solicitărilor şi a mentine linia Constanta-Constantinopol, 
S.M.R. a închiriat, la 3 decembrie 1 896, de la societatea „Floria e Rubattino", vaporul „lgnazio 
Floria" ce l-a înlocuit pe „Meteor" intrat în reparatie capitală. Noul vapor închiriat era construit 
în 1 896 la Livorno şi avea deplasamentul 2140 t, capacitatea de încărcare 260 tdw, 2 elici, 
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viteza 1 8  noduri şi 103 locuri la el. I şi II. 
Vapoarele de călători şi poştă „lgnazio Florio" şi „Cobra" în perioada decembrie 1 896-

aprilie 1897, au circulat pe linia Constanta-Constantinopol, de trei ori pe săptămână, tăcând 
legătura cu trenurile Orient-Express, Ostende-Express şi acceleratul de Bucureşti. 

La expirarea contractelor de închiriere a celor două nave, pentru a mentine linia spre 
Constantinopol, S .M.R. cumpără la 3 martie 1 897 nava „Ignazio Florio", dându-i numele 
„Principesa Maria", iar la sfârşitul lui aprilie returnează „Cobra" armatorilor ei. 

În a doua jumătate a anului 1897 , „Principesa Maria" deserveşte singură linia Constanta
Constantinopol , efectuând 2 curse pe săptămână. Una avea plecarea din Constanta joi seara, 
iar cealaltă luni la prânz, ambele curse fiind în corespondentă cu trenurile Orient-Express de 
la Paris şi respectiv Ostende-Express de la Londra. 

La înapoiere, vaporul sosea la Constanta marti seara şi duminică dimineată, debarcând 
călătorii direct în trenurile ce erau trase la cheu . 

În aceeaşi perioadă, navele „Medeea" şi „Meteor" efectuau serviciul de cabotaj , Brăila
Constantinopol , de trei ori pe lună fiecare, primul circulând direct, iar al doilea cu escală la 
Constanta. 

Un adevărat impuls în dezvoltarea S .M.R. a dat legea din 3 mai 1896 prin care s-a 
acordat un nou credit de 10 milioane pentru achizitionarea de noi vapoare şi acoperirea 
cheltuielilor de exploatare a navelor. 

Din acest credit, conducerea S .M .R.  în fruntea căreia se afla din 1 8  iunie 1 896, lt.
comandorul I.Coandă, comandă la şantierul ,,Fairfield" din Glasgow, cargoboturile ,,Dobrogea", 
„Bucureşti" şi „laşi" (toate de 3 1 50 tdw) ce sosesc în tară în toamna lui 1897 şi care inaugurează 
linia de mărfuri Dunăre-Rotterdam. În 1 898, intră în exploatare şi cargoboturile „Tumu
Severin" şi „Constanta" (3050 tdw) construite la Kiel. 

Necesitătile crescânde ale traficului de călători, precum şi eşuarea, la 22 februarie 1 898, 
la capul Sabla, a navei „Meteor" , au fost argumente hotărâtoare în decizia S.M.R. de a comanda 
la şantierul Glasgow a vaporului poştal „Regele Carol I" care, sosit în tară în mai 1 898, a 
primit traditionalul botez la 1 iulie 1 898 . 

Noul vapor de o constructie modernă, avea deplasamentul 3600 t, capacitatea de încărcare 
600 tdw, viteza 1 8  noduri şi putea ambarca la el. I şi II 146 pasageri. 

· 

Începând din iulie 1 898 şi până la 1 aprilie 1902, „Medeea" a fost folosită pe linia 
Dunăre-Constantinopol, iar „Principesa Maria" şi ,,Regele Carol I" au deservit linia Constanta
Constantinopol (de două ori pe săptămână) şi de asemenea linia Constanta-Constantinopol
Salonic. 

Temporar, „Regele Carol I" a mai fost folosit, în câteva curse de încercare, între Constanta 
şi Pireu, iar „Medeea" pe o linie de cabotaj (în 1 899) între Constantinopol-Salonic. 

Din Constantinopol,  „Medeea" prelua mărfurile şi călătorii sositi de la Constanta şi 
după destinatia lor oprea la Galipoli, Dedeagaci ,  Caval a şi M .Athos. La Channakala (Dardanele) 
oprirea era obligatorie pentru toate navele ce deserveau linia spre Salonic. 

De la 12 mai 1902, când „Medeea" este vândut, „Principesa Maria" şi „Regele Carol I'' 
efectuează, până la 1 aprilie 1905, numai cursele Constanta-Constantinopol,  de două ori pe 
săptămână, joia şi duminica. 

A vând în vedere solicitările pentru transportul călătorilor, mărfurilor şi poştei spre Devant, 
S .M.R. comandă la şantierul St. Nazaire-Loire vaporul poştal „România", care soseşte în tară 
la 1 aprilie şi intră în exploatare la 1 O aprilie 1905. Acest vapor avea un deplasament de 4500 
t, capacitate de încărcare 650 tdw, viteza 18,5 noduri şi 137 locuri la el. I şi II .  

Cu intrarea în dotare a acestui vapor se  inaugurează liniile Constanta-Constantinopol-
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Mitileni-Smirna si Constanţa-Constantinopol-Pireu , c:ieservite de navele ce făceau curse 
duminica si respectiv joia (al treilea vapor rămânând în re1ervă). 

În vederea îmbunătăţirii activităţii, prin legea din 1 0  ianuarie 1 906, S .M.R. este 
reorganizat şi trece, de la C.F.R. în subordinea Ministerulu i  Lucrărilor Publice până la 1 8  
martie 1908, când este preluat de Direcţia generală a porturilor şi căilor de comunicaţii pe 
apă, nou înfiinţată. 

Prin legea din 1906, se prevede funcţionarea următoarelor agentii ale S.M .R. în ţară si 
străinătate: Brăila şi Galaţi, Sulina, Constanta, Constantinopol, Channakale, Mitileni, Smirna. 
Agenţia de Pireu era temporar închisă la acea vreme, din cauza întreruperii legăturilor 
comerciale cu acest port. 

După reorganizare, S .M.R. cumpără două noi vapoare de călători şi poştă ,,Împăratul 
Traian" si „Dacia", care sosesc în ţară la 16 septembrie 1906 si respectiv 5 iulie 1 907 .  Ambele 
nave aveau un departament de 4505 t, capacitatea de încărcare 650 tdw, viteza 1 8  ,5 noduri şi 
puteau am barca 1 52 pasageri la ci . I si II. După sosirea lui ,,Împăratul Traian", linia Constanta
Constantinopol-Pireu este prelungită, la l octombrie 1906, până la Alexandria. 

Vapoarele „Regele Carol I", ,,Împăratul Traian", „România" si „Dacia" au desrvit liniile 
Constanta-Constantinopol-Pireu-Alexandria şi Constanta-Constantinopol-Mitileni-Smima (cu 
unele întreruperi) până la 23 iulie 1914, când cursele au fost suspendate (la închiderea 
Dardanelelor) din cauza războiului. Cursele Constanta-Constantinopol efectuate de „Principesa 
Maria" au fost suspendate la 25 octombrie 1914. 

În iunie 1 9 14, a sosit în ţară nava pentru transport mixt „Durostor" , construită la 
Copenhaga si având o capacitate de încărcare 1410 tdw şi o viteză de 1 1 ,5 Nd. Cu această 
navă, s-a inaugurat, în iulie 1915 ,  linia Constanta-Balcic. 

Cursele fiind suspendate din cauza războiului, vapoarele postale au stat ancorate pe 
Dunăre până la 27 septembrie 1916 ,  când au fost puse la dispozitia guvernului rus, care le-a 
armat si întrebuintat ca crucişătoare auxiliare pe teatrul de operatiuni din Marea Neagră. 

După victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, marinarii revolutionari români, 
luptând pentru cauza noului stat sovietic, au preluat comanda acestor crucişătoare auxiliare, 
dându-le nume revolutionare: nava „Principesa Maria" s-a numit „Dezordinea"; nava 
,,Împăratu l  Traian" - „Revolutia socială"; nava „România" - „Republica Română"; nava 
„Dacia" - „ 1907"; iar nava „Regele Carol I" - „Ion Roată" . 

Revenind la transportul de mărfuri cu cargoboturile, trebuie arătat că cele 5 nave din 
dotare au continuat să navige pe linia Dunăre-Rotterdam (cu escale la Liverpool şi Swansee 
în 1 907 1 908) până în septembrie 191 1 ,  când s-a înfiinţat linia Dunăre-Siria cu cargobotul 
„Constanţa". 

În noiembrie 1 9 1 3  s-a inaugurat linia Dunăre-Arhipelag, cu cargobotul „laşi'', care a 
deservit-o până la izbucnirea războiului în august 1914.  

La acea dată au încetat şi  cursele navei „Constanta" pe linia cu Siria. 
Comandate la şantierele Greenock (Anglia), cargoboturile „Carpaţi" şi „Bucegi" (71 50 

tdw) au sosit în ţară în aprilie şi septembrie 1 9 1 3  şi, împreună cu „Bucureşti", „Dobrogea" şi 
„Turnu-Severin" au continuat cursele pe linia Dunăre-Rotterdam până în august 1914,  când 
strâmtoarea Dardanele a fost închisă din cauza războiului. De la această dată, cargoboturile 
au fost ancorate pe Dunăre, de unde au mai efectuat câteva transporturi cu cărbuni din marea 
de Azov la Constanta şi Dunăre. 

în octombrie 1 916,  navele de mărfuri au fost închiriate guvernului rus pentru transporturi 
legate de aprovizionarea trupelor de pe front. 

Cargobotul „Bucureşti" a rămas în Marea Mediterană, a fost întrebuinţat, până la 1 7  
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decembrie 1 9 1 5 ,  pentru transportul la Salonic, al materialului de război cumpărat de statul 
român din Italia şi Franţa. De la Salonic mărfurile erau expediate în tară prin Serbia. 

În perioada 8 aprilie - 1 iulie 1 9 1 8 ,  nava „Bucureşti", angajată de guvernul francez, a 
efectuat cu materiale de război, un voiaj la Vladivostock, unul la Murmansk şi patru la 
Arhangelsk. 

În vara anului 1918,  a intrat în dotarea S M.R. şi nava „Oituz" fostă „Lebros'', abandonată 
de nemti la Galaţi. 

După terminartea războiului , cursele Constanta-Constantinopol au fost reluate în ianuarie 
1919 .  De asemenea, în tot acest an, s-a deschis linia Galati-Constantinopol-Pireu-Napoli
Marsilia, care constituie (în condiţiile când transportul pe calea ferată prezenta din cauza 
războiului, unele neregularităţi) legătura cea mai sigură şi mai rapidă pentru trasnportul 
materialelor şi mărfurilor necesare refacerii economiei tării. Această linie a funcţionat până 
în 1 92 1 .  

Spre finele anului 192 1 ,  terminându-se lucrările de refacere a podului de la Cernavodă 
(distrus în 1 9 1 6) şi normalizându-se circulaţia pe calea ferată până la Cosntanta, S .M.R.  a 
revenit la itinerariul antebelic, Constanta-Constantinopol-Pireu-Alexandria, însă numai cu o 
cursă pe lună. 

Din cauza traficului redus, în octombrie 1922 se renunţă la Alexandria, vapoarele 
efectuând curse săptămânale până la Pireu cu escală la Constantinopol. 

La 1 mai 1 923, este deschisă o nouă linie Constanta-Haifa-laffa, deservită de „Dacia" , 
cu o cursă pe lună, iar de la 5 decembrie 1 925, cu două curse, până în martie 1927, când a 
trecut pe linia cu Egiptul, fiind înlocuit cu „Durostor", până în aprilie 1 928 . 

Cu începere de la 14 februarie 1926, linia Constanta-Constantinopol-Pireu s-a prelungit 
iarăşi , până în Alexandria fiind deservită de 3 vapoare, care, prin schimb, au efectuat câte o 
cursă pe săptămână, până în martie 1927 . 

în urma naufragiului vaporului ,,Împăratul Traian", la 6 februarie 1 927, lângă Tuzla, 
cursele pe linia cu Egiptul au fost reduse la 3 pe lună. 

Ca rezultat al introducerii ,  de la l octombrie 1 928 a trenului rapid „Ovidiu" pe ruta 
Bucureşti-Constanta, S .M .R. a început să efectueze cursele pe linia Constanta-Constantinopol, 
de trei ori pe săptămână. 

În ce priveşte navele de transport de mărfuri, după 1920, acestea, încărcate cu cereale şi 
cherestea din Brăila, Galati, Sulina, Constanta au efectuat voiaje spre porturi din Orient şi 
Occident la întoarcere aducând cărbuni din Anglia şi Olanda, precum şi mărfuri generale din 
Anvers, pentru porturi din orient şi tară. 

În ianuarie 1925, „Turnu Severin" încărcat cu cereale, a eşuat, din cauza timpului 
nefavorabil la Boulogne-Sur-Mer. 

În perioada 193 1- 1936, sunt vândute navele „Constanta", „laşi", „Dobrogea" şi se 
achiziţionează 4 nave mixte: „Peleş'', „Suceava", „Alba Iulia" şi „Ardeal" (toate de 12190 
tdw) care vor desrvi, în principal, liniile Orientului şi Dunăre-Mediterana Occidentală. 

întrucât în iunie 1938,  „Principesa Maria" urma să fie scoasă din dotare şi tăiată, S M .R.,  
pentru întărirea parcului de nave de călători, comandă şi achizitionează între 1937-1938 navele 
„Transilvania" şi „Basarabia" (6672 t) din şantierele de la Copenhaga, cele mai frumoase 
pacheboturi ale Mării Negre, câteva cargoboturi şi tancuri petroliere modeme. alături de navele 
proprietate de stat îşi creează mijloace proprii de comert şi societătile particulare. Astfel , 
Societatea „Steaua Română" a pus în circulaţie petrolierul „Oltenia' ,  construit în Anglia, cu 
un deplasament de 9000 t, cel mai mare vas sub pavilion românesc, iar navele Societăţii de 
Comert „România" traversau Atlanticul ajungând până în America de Sud. 
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Constanta comercială a devenit acum unul din principalele debuşeuri pentru negustorii 
din întreaga ţară; angrosiştii şi marii producători găseau, de asemenea, posibilităţi de plasare 
pentru export. 

În anul 1939, S .M.R. dispune de o flotă compusă din 14 unităţi, 5 vase de pasageri , 5 
vase mixte şi 4 cargoboturi însumând un tonaj net de 414 73 tone registru; sub raportul circulatiei 
mărfurilor şi a capitalurilor s-au constituit case de import-export, societăţi de asigurări, burse 
ale burgheziei autohtone, un număr însemnat de agenţii maritime şi de asigurări ale unor state 
europene. 

Astfel, calea maritimă a devenit unul din mijloacele principale ale expansiunii economice 
şi comerciale, păstrându-şi importanta ei covârşitoare. 

BIBLIOGRAFIE 

Birdeanu, Nicolaescu, D., „Contributii Ia istoria marinei române", Buc., 1979 
Ciuchi, C., „Istoria marinei române", Constant.a, 1 906  
Gâlci, Th., „Navigatia fluvialll ş i  maritimii în România", Bucureşti, 1930 
Ghica, Ioan., „Istoricul şi dezvoltarea S.M.R." în „Cele trei Crişuri", iulie-august 1939 
Heinrich, Amedeu, „Calendar maritim", Bucureşti, 1909- 1914 
Hamangiu, C„ „Codul general al României", voi. II,  III (legi uzuale) 
Hârşu, Lia, „Serviciul Maritim Român", Bucureşti, f.a. 
Negru, Mihail ., „Viata României pe mare şi pe Dunllre'', Bucureşti, 1935 
Vâmov, Scarlet„ ,,Marina de comerciu", Bucureşti, 1897 
Revista ,,Marina" 1897 - 1898 
Periodicul ,,Dobrogea juni" 1906 - 1935 
Revista ,,Marea", 1939 - 1940 
DOBROGEA - cinzeci de ani de viat! romllneascll, Buc„ Cult.Nat., 1928 
A.Rlldulescu, Ion Bitoleanu, „Istoria românilor dintre Dunll.re şi Mare. Dobrogea", Ed. şt. şi enciclopedici, 

Buc„ 1979 
V. Cotovu, Portul Constant.a dupl 50 de ani de stllpânire româneascll, Analele Dobrogei, 9, 1928 
G. Lungu, Dezvoltarea portului Constanta de la 1860 la primul rllzboi mondial, Comunicllri de istorie a 

Dobrogei, 1983 

1 60 



CARMEN ATANASIU 

MUZEUL MARINEI ROMÂNE PĂSTRĂTOR DE 
ISTORIE ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

„Apele - scria Min;ea Eliade într-o sinteză asupra simbolismului acvatic - au fost wntru 
omenire suma universală a tuturor virtual itătilor, izvorul şi originea tuturor posibili�tilor 
existentei, suportul oricărei creatii". 

Dacă interpreti'im plutirea controlată pe ape ca fenomen ce se întrepătrunde cu viata de 
zi cu zi a omului , o completează şi îi conferă posibil itatea de extindere a ariei de cunoaştere, 
istoria navigatiei la Dunăre şi Mare îşi are începuturile în vremi imemorabile. 

Această istorie cu rădăcini milenare trebuia, în mod firesc, ilustrată şi tezaurizată într-o 
institutie, spre ştiinta şi folosul contemporanilor şi urmaşilor. Aceasta pentru că din cele mai 
vechi timpuri şi până în contemporaneitate, navigaţia s-a asociat cu vointa unui popor de a 
intra în legătură cu alte popoare, de a participa la circuitul de bunuri şi valori, cu aspiratia spre 
lărgirea orizontului său de cunoştinte, cu temeritatea şi bărbăţia. 

Drumul către atingerea acestui obiectiv a fost, însă, anevoios şi a durat aproape o jumătate 
de veac, în pofida evidentei necesităti şi a initiativelor întreprinse de personalităti marcante 
pentru înfiintarea unui Muzeu al Marinei Române. 

Încă din septembrie 1 932, Jean Bart, impresionat de preocuparea pe care vecinii noştri 
rusi şi bulgari o manifestau pentru „cunoaşterea şi propaganda mării'', concretizată prin 
înfiintarea de acvarii şi muzee maritime în tările lor, se întreba: „Cum, noi nu putem avea la 
Constanta asemenea institutii?" 

După părerea ilustrului ofiter de marină şi scriitor, adevăratul muzeu maritim, ştiintific, 
tehnic şi istoric trebuia înfiintat la Constanta, primul port al tării, unde se perindau anual mii şi 
mii de vizitatori, excursii şi colonii şcolare. „Toată această lume - scria el în paginile revistei 
,,România maritimă şi fluvială" - atrasă de orizontul Mărei, va învăta într-o oră petrecută la 
Muzeul Maritim, lucruri ce nici în şcoală şi nici în viată nu au putinta să le înveţe" . 

În acelaşi an, contraamiralul Ioan Bălănescu, vicepreşedinte de drept al Ligii Navale 
Române (L.N .R.) şi preşedinte al sectiei din Constanta, a initiat aici, înfiintarea unui Muzeu al 
Marinei , donând şi primele obiecte din partea Diviziei de Mare. Expoziţia a fost organizată în 
spatiul ocupat de L.N .R., în clădirea fostului Hotel Carol, cumpărat de Marina Militară pentru 
a fi transformat în Comandament şi care funcţiona în acel moment ca hotel militar. 

Aceste strădanii nu au depăşit însă stadiul unor modeste încercări, concretizate prin 
simpla etalare de obiecte şi documente specifice domeniului. 

Primul muzeu, după război , al Marinei s-a înfiinţat abia la 25 octombrie 1 965 în oraşul 
Mangalia şi a fost, aproape în exclusivitate, rezultatul activităţii neobosite şi dezinteresate a 
doi mari iubitori de istoria navigaţiei, comandorii Filaret Popescu şi Dan Nicolaescu, pe nedrept 
uitati atunci când se face referire la acest eveniment. 

Câţiva ani mai târziu muzeul , cu patrimoniul mult îmbogătit, a fost transferat la Constanta 
şi deschis la 3 august 1 969, în clădirea ce-l adăposteşte şi astăzi, ea însăşi semnificativă pentru 
istoria marinei române, situată in strada Traian, nr. 53 , în imediata vecinătate a panoramei 
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portuare şi marine. 
Piatra fundamentală a acestui edificiu a fost pusă în 1908, aici funcţionând începând cu 

anul următor, şcolile de marină din Constanta, transformate din 1 92 1  în $coala navală 
Superioară. 

Către sfârşitul deceniului 8, Muzeul Marinei Române a intrat într-un nou proces de 
reorganizare, reactualizare şi extindere a tematicii. O nouă aripă cu două nivele, ridicată în 
spatele vechii clădiri, a mărit spaţiul expoziţional de bază cu aproximativ 600m2, obiectele şi 
documentele în măsură de a fi expuse şi-au triplat numărul, astfel încât, la sfârşitul a şase ani 
de muncă susţinută, muzeul îşi redeschidea portile într-o inedită înfăţişare, unică în întreaga 
reţea muzeală românească. 

Abordând o rezolvare plastică elocventă şi de rafinament, în acelaşi timp, foarte variată 
- fresce, basoreliefuri , lucrări în ceramică sau metal, vitralii ,  diorame, fotografie artistică, 
Muzeul Marinei Române reuşeşte să prezinte istoria marinei militare şi comerciale în mod 
unitar, a evoluţiei navigaţiei şi mijloacelor de navigaţie în spatiul carpato-danubian-pontic din 
cele mai vechi timpuri şi până în prezent, subliniind adevărul că poporul român şi-a păstrat 
continuitatea neîntreruptă de viata materială, etnico-lingvistică si cultural-spirituală, în pofida 
greutăţilor cu care a fost confruntat, că existenta sa a fost legată şi de ape, litoralul maritim 
fiind poarta prin care geţii şi mai apoi urmaşii acestora au venit în contact cu alte civilizaţii din 
bazinul Mării Egee, Mării Mediterane ori din alte zone ale lumii. 

Muzeul este organizat pe criteriul tematico-cronologic, în conformitate cu periodizările 
istoriografiei româneşti şi are patru secţii, prezentând pe parcursul a 22 de săli, epocile veche, 
medie, modernă şi contemporană. 

În primele săli, obiecte tridimensionale-basoreliefuri, mulaje după documente epigrafice, 
monede, lucrări de grafică, realizări ale unor artişti plastici de renume, transmit informaţii 
despre începuturile navigaţiei Ia strămoşii noştri. 

O importantă deosebită este acordată întemeierii celor trei cetăti vest-pontice: Histria, 
Tomis şi Callatis, interferentei culturii materiale si spirituale a coloniştilor greci cu cea a 
băştinaşilor dobrogeni .  În numeroşii ani de convieţuire între autohtonii geto-daci şi lumea 
grecească s-au stabilit raporturi complexe. 

Este probabil că dintre numeroşii geti din Dobrogea s-au ivit şi marinari în echipajele 
corăbiilor histriene, tomitane sau callatiene. Evoluţia navigaţiei în toată acaestă perioadă antică 
este ilustrată cu ajutorul unor hărti în piatră, executate în relief, între care cea a epocii lui 
Burebista, machete de nave militare si de comert greceşti şi romane, mulaje de pe metoele 
Columnei lui Traian, care înfătisează nave de transport, poduri de vase, galere grele cu două 
rânduri de rame navigând în formatie. Tot aici sunt expuse personaje alegorice în mărime 
naturală, întruchipând luptători daci şi romani . Figurile, ce parcă stau să vorbească, vesmintele 
şi armele executate în exclusivitate cu mijloace manuale, caracteristice acelor timpuri străvechi, 
produc un efect deosebit asupra privitorului. 

Acestor ilustrări li se adaugă obiecte originale cu valoare istorică considerabilă: ancore, 
amfore, romane etc. O astfel de amforă păstrează continutul uscat de seu de oaie, datează din 
secolul II d.Chr. şi a fost descoperită în Marea Neagră, în 1982, Ia est de Constanta, la o 
adâncime de 40 metri. Vestigiile sunt întregite de cărămizi romane cu stampila flotei fluviale 
romane, inscripţii în piatră, monede, elemente din piatră descoperite în zona debarcaderului 
bazei navale bizantine de la Păcuiul lui Soare. Toate se constituie, în argumente care vin să 
demonstreze continuitatea şi dezvoltarea navigaţiei în Dacia romană şi, mai apoi în perioada 
de formare a poporului român. 

Sfârşitul marilor invazii suportate timp de multe secole de români, crearea şi consolidarea 
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statelor feudale româneşti, au favorizat o puternică înviorare a activităţii comerciale pe Marea 
Neagră şi la Dunăre de Jos. Aici veneau cu pântecoasele lor corăbii, pentru a desface şi cumpăra 
mărfuri, negustori din marile oraşe maritime italiene Genova şi Veneţia, din îndepărtata 
Catalonie, de la Barcelona, şi, bineînţeles, din Imperiul Bizantin . 

La rândul lor, moldovenii lui Ştefan cel Mare, cu o prezentă îndelungată la litoralul 
Mării Negre, prin cetăţile-porturi Chilia şi Cetatea Albă, s-au implicat în comerţul maritim. 
Pânzarele moldovene apte, în aceeaşi măsură, să lupte pe apă şi să facă negoţ, transportau pe 
Marea Neagră mărfuri, la Istanbul şi chiar mai departe, în Marea Egee şi Mediterană, până în 
Creta. 

Facsimile manuale, reproducând fidel vechi documente ce menţionează legăturile 
domnilor Tării Româneşti şi ai Moldovei cu alte zone ale lumii, prin intermediul navigaţiei, o 
impunătoare frescă întregind tabloul domniei lui Mircea cel Bătrân, domn „de amândouă părţile 
peste toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare şi singur străpânitor al cetăţii Dârstor", un 
imens vitraliu în centrul căruia figura marelui Ştefan veghează, parcli, asupra cetăţilor, bisericilor 
şi pânzarelor moldoveneşti, machete de nave, arme originale, piese rare, datând din secolul al 
XV-iea, sunt numai câteva din exponentele cu ajutorul cărora istoria navigaţiei în evul mediu 
românesc caplită verosimilitate şi culoare . . .  

Pentru aceiaşi perioadă, muzeul prezintă şi  unul din cele mai valoroase obiecte aflate în 
patrimoniul său, o monoxilă în lungime de 1 O metri, datând din secolul al XV-iea, descoperită 
în albia Crişului Alb. Acest trunchi de stejar scobit, păstrat ca prin minune, simbolizează 
mijlocul de navigaţie tradiţional al strămoşilor noştri pe râurile ţării şi pe Dunăre, atestat de 
izvoarele istorice din epoca invaziei lui Alexandru Macedon, până în vremea lui Vlad Ţepeş. 
Acestui mijloc i s-au adăugat plutele, barcazele şi pânzarele. Reproduceri ale unor picturi 
murale reprezentând corăbii cu pânze (pânzare) ce constituie podoabe plastice şi documente 
de preţ pe zidurile unor mănăstiri româneşti sunt însoţite de obiecte autentice şi rare, specifice 
navigaţiei. Astfel, consemnăm prezenta în Muzeu a unei superbe truse de navigaţie lucrată în 
metal şi fildeş, datând de la finele secolului al XV-iea, cel târziu începutul secolului al XVI
iea, şi a unui glob, reprezentând sfera cerească, realizat în anul 1658 la Veneţia de Matteo 
Gaggio. O frumoasă frescă şi alte ilustrări sunt rezervate acţiunilor navale întreprinse de flota 
Ţării Româneşti în timpul lui Mihai Viteazul, Domnul primei mari Uniri de la 1600 . Un număr 
mare de documente facsimilate, machete de nave, stampe, monede şi arme, vorbesc despre 
existenta categorică a unei marine româneşti, în pofida monopolului de navigatie instituit de 
otomani după căderea Constantinopolului. 

Preocupările domnitorilor şi dregătorilor români pentru dezvoltarea navigaţiei şi a 
constructiilor de nave sunt ilustrate prin reproduceri de stampe, documente de cancelarie etc. 
Aceste preocupări îşi găsesc o fericită rezolvare în anul 1 793, când vei-spătarul Enăchiţă 
Văcărescu, animat de ideia afirmării navigaţiei autohtone pe Dunăre şi Mare, stăruie către 
domnitorul Alexandru Moruzi să înfiinţeze „slujba" de corăbieri domneşti. În urma obţinerii 
Hatişerifului de la Înalta Poartă, Domnia va da „Hrisovul pentru corăbiile Tării Româneşti ce 
sunt a umbla pe Dunăre", document ce punea bazele constituirii primei flote comerciale în 
această matcă a vieţii şi permanentei românilor. Un excelent facsimil manual reproduce hrisovul, 
marcând acest moment deosebit de important pentru istoria marinei române. Aplicarea 
prevederilor sale a sporit simţitor numărul vaselor ce străbăteau Dunărea sub pavilion românesc 
şi aceasta cu mult înainte ca tratatele internaţionale să consfinţească acest drept legitim. 

Aşa a fost posibil ca, 36 de ani mai târziu, când prin tratatul de la Adrianopol navigaţia 
pe Dunăre şi Marea Neagră a fost declarată liberă, navele româneşti sub pavilion propriu să 
lase în urmă „drumul fără pulbere" al bătrânului Danubiu ajungând pe mare până la 
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JOIUZEUL MARINEI ROMÂNE 

Clpetenie daci şi pedestraş roman (manechin)) 
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Constantinopol şi in însoritele porturi mediteraneene. În acelaşi timp, aparitia primelor 
fonnatiuni, în anii ' 30 ,  ale armatelor nationale permanente în Moldova şi Ţara Românească, a 
dat posibilitatea creerii flotilelor celor două principate. Machete reprezentând „sfertul de 
şaică" şi ,jumătatea de şaică", de fapt şalupe canoniere ce s-au numărat printre primele nave 
militare româneşti, pavilioanele acestora, şi armamentul original pe care l-au avut în dotare, 
prezentarea primelor uniforme de ofiter şi soldat al Flotilei din Muntenia, după reglementările 
din 1 850 şi a celor intrate în dotare după 1 860, marcate de influenta franceză, contribuie la 
introducerea vizitatorului în atmosfera de început a epocii modeme şi constituie tot atâtea 
puncte de atractie. 

Un loc aparte este acordat corabiei-machetă ,,Mari ta". În anul 1 834, această navă purtând 
numele sotiei domnitorului Bibescu, construită în şantierul naval de lângă Giurgiu, a părăsit 
portul Sulina, având la bord „300 chile mari de grâu", cu destinatia Constantinopol . Echipajul 
era în întregime românesc iar la catarg flutura pavilionul Munteniei . Evenimentul a deschis 
pentru românii conştienti de rostul marinei comerciale în viata unei natiuni, o epocă „aşa de 
fericită", încât ei se credeau iar vechii domni ai Dunării şi Mării Negre". 

Dar, vor mai fi necesare trei mari şi importante momente în istoria românilor - Unirea 
Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, instaurarea domnitorului Carol I, în 1 866, obtinerea 
Independentei în urma războiului din 1 877- 1 878, pentru ca strădaniile înaintaşilor să se 
contureze în ceea ce va deveni Marina Română cu cele două componente ale sale: navigatia 
comercială, menită să devină o instutie de bogătie şi mândrie natională -, şi flota militară, 
datoare să apere fruntariile de apă ale tării şi traficul român în Marea Neagră. 

Realizarea acestei mari întreprinderi a presupus nu numai depăşirea unor dificultăti de 
ordin tehnic şi material , dar şi o strădanie, o străduintă îndârjită, purtată de mari oameni ai 
naţiei pentru schimbarea unor mentalităti greşite ce considerau Marina un „prea mare lux 
NATIONAL". Pe parcursul întregului muzeu, s-a căutat să se prezinte această problematică 
diversă şi să se demonstreze că de-a lungul istoriei ,  marina s-a dovedit a fi o necesitate atât 
economică, cât şi militară, iar oamenii mării, implicati în toate marile momente de restrişte ale 
neamului, adevărati eroi. 

Zeci de machete reproducând toate tipurile de nave existente în marina noastră militară 
şi comercială, de la începuturile ei şi până în zilele noastre, instrumente de navigatie, documente 
şi fotografii ,  armament alb şi de foc, ancore, elice, lentile de faruri, drapele şi pavilioane, 
tablouri, exponate de o deosebită valoare ştiintifică şi documentară, conturează în fata publicului 
interesat adevărata istorie a navigatiei române, dezvoltarea tehnicii navale, a relatiilor 
comerciale şi militare ale Marinei. 

În afara obiectelor tridimensionale şi a lucrărilor de artă care formează expozitia sa de 
bază, muzeul Marinei Române este fericitul posesor al unui bogat şi, mai ales, valoros fond de 
carte şi fotografie. Cele aproximativ 5000 de lucrări existente în biblioteca muzeului, fără a 
socoti aici manuscrisele şi documentele de arhivă personală, se constituie într-o adevărată 
oglindă ce reflectă prezenta ofiterilor de marină în spiritualitatea românească, personalităti 
care au contribuit la îmbogătirea patrimoniului national de valori culturale, ştiintifice şi 
trhnice. Un exemplu îl constituie „harta coastei de vest a Mării Negre" realizată de un colectiv 
cPndus de comandorul Al.Cătuneanu, medaliată la Expozitia universală de la Paris din 1 900 -
şi după care s-a navigat până prin 1 95 1 .  

Sunt lucrări de valoare, semnate de oameni de valoare, despre care generatiile ultimilor 
ani nu ştiu nimic sau aproape nimic, cele mai multe supravietuind blocate, acolo unde din 
fericire s-au mai păstrat, în aşa-numitele „fonduri speciale". Sunt opere care ar putea fi reeditate, 
ai căror autori, în afara meritelor publicistice, au jucat un rol important în formarea viitoarelor 
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structuri ale României modeme. 
Importante colectii de reviste ale marinei, lucrări de istoriografie, literatură, drept maritim 

şi manuale de navigatie, cărti de istorie generală şi militară româneşti şi străine, în mijlocul 
cărora găsim o lucrare rară, intitulată: „L'origine del Danubio", tipăritll la Venetia în anul 
1 684, fac ca Muzeul Marinei să reprezinte una din marile concentrări de informatic specifică, 
mai ales domeniul naval , sub toate aspectele sale, dovedindu-se, cu trecerea timpului, un 
instrument aproape indispensabil în munca de cercetare a minunatei istorii ce s-a născut din 
faptele oamenilor mării şi din farmecul ei. 

Vizitând Muzeul Marinei Române, adâncindu-se în studiul volumelor existente în fondul 
său documentar, încercând să recunoască în miile de fotografii chipuri şi nave uitate de vreme, 
iubitorul de marină întelege adevărul, atât de frumos exprimat de viceamiralul Ion Coandă: 
„La Şcoala Mărci am învlltat să pretuiesc curajul, sănătatea mintii şi a trupului; cercetându-i 
zările şi întelegându-i frumusetile, am reuşit a închide în ochiul şi în sufletul meu picătura 
aceea de „albastru" atât de necesară făpturii noastre". 
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T .TEODORESCU-BRANIŞTE 

Restituiri 

DESPRE MARE, MARINĂ, MARINARI 

-... „Să vorbesc despre mare? Cu plăcere. O cunosc. Am cunoscut chiar mai multe mări. 
Prima am întâlnit-o la vârsta de 7 ani. Era un spatiu alb, care nu părea imens, parcurs de 
liniute orizontale şi străbătut de litere mari de tipar. Asta se întâmpla bineînteles, pe o hartă. 
Nu era decât un spatiu alb, dar era în acest gol ceva enigmatic, ceva straniu şi fascinant. Am 
silabisit cu greu numele de pe hartă. Nu-mi amintesc ce mare era însemnată acolo, pe un 
perete de clasă primară, ştiu numai că am gândit pentru prima oară „Mare". Si am simtit un 
fel de fascinatie, un fior nelămurit de ceea ce-mi imaginam pe atunci sub acest cuvânt magic . 
Am aflat apoi că marea este o imensă întindere de apă, că e de cele mai multe ori albastră ş�că 
o brăzdează tot felul de vapoare. 

Dar asta nu explică nimic. Enigma a rămas aceeaşi. Mai târziu am cunoscut tot felul de 
mări - marea lui Jules Veme, Marea lui Paul Cook, Marea din romanele exotice ale lui J .Conrad 
şi Bemhard Kellerman. Era mereu alta. Uneori erau câmpiile lungi şi adânci ale Pacificului, 
cu cerul nemişcat şi senin atârnat deasupra; alteori erau valurile înspumate, furtunile năprasnice 
de pe coastele bretone, sau vânturile puternice din golful Biscaya. Atunci închideam ochii şi 
vedeam în gând, perindându-se toate echipagiile naufragiate, toate expeditiile pierdute, toate 
visurile şi sperantele îngropate în fund de ocean. Mă gândeam la toti cei care plecaseră. Unii 
ca să cucerească pământuri noi, altii ca să le apere pe cele vechi; unii mânati de dorul de a 
cunoaşte, de a pătrunde tainele orizonturilor necunoscute, altii purtati de ambitii, de setea de 
aur. Mă gândeam la toti marii călători, la toti exploratorii , la toti aventurierii, la toti piratii ,  
misionarii sau poetii. La toti visătorii care plecaseră . . .  

Si apoi a venit şi  clipa confruntării, clipa în care în picioare, pe tărm, am contemplat 
Marea, mereu adevărată şi vie şi i-am confruntat întinderea mobilă cu visurile mele de 
adolescent. Aceasta s-a întâmplat la Constanta pe dig. Marea nu era decât o mare modestă şi 
portul - un port oarecare din Europa Sud-Estică; dar era marea şi era portul. 

Era marea, fremătând de mistere nedezlegate, clară, întinsă, desfăşurată limpede înainte
mi şi totuşi păstrându-şi cu gelozie taina pe care n-o încredintează decât aleşilor ei. 

Si era portul, portul colcăind de viata necunoscută, fierbând în amurg în luminile lui 
stridente. Am ştiut atunci că există nenumărate mări, dar că, în fond, exista o singură Mare." 

- Ati intreprins vreodată o călătorie pe mare? 
- „Nici o dată. Nu atât că aş fi un sedentar din fire, cât pentru că tentatia de a nu mă mai 

întoarce niciodată ar fi fost prea puternică. Sunt un mare călător ratat. În mine plânge un 
Columb, condamnat la tramvaie, cafenea şi gazetă". 

- Care este eroul marin pe care îl preferati? 
- Alain Gerbault. Destinul său m-a tentat întotdeauna. L-am iubit nu numai că a fost un 

mare călător, ci fiindcă a fost un mare singuratic. Singur în mijlocul oceanului legănat de 
melodia lui uriaşă. Cred că, în clipele în care înfrunta furtunile, năprasnice, înfrunta forta 
elementară a naturii dezlăntuite, singur în barca lui, în coaja lui de nucă, omul acesta singur 
trebuie să fi simtit ceva din fericirea supranaturală, din betia imensă, clocotitoare, a 
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Dumnezeului . Moartea lui obscură din insulele pierdute ale unui arhipelag oarecare, moartea 
lui tragică în insula Timar, nu e decât concluzia logică a unui astfel de destin . Vi-l închipuiţi 
pe Alain Gerbault, întors acasă, stând la gura sobei şi bând cafea cu lapte sau îngrijindu-şi 
reumatismele şi certându-se cu bucătăreasa? A murit în mizerie, în 1942, în insula Timar. Dar 
era să fie aşa!" 

- Ce părere aveţi despre marinari? 
- „Nici o părere. Îi invidiez prea mult ca să am o părere despre ei. Recunosc că sunt 

subiectiv şi recunosc că sunt poate excesiv de romantic. Stiu cât de grea este viata la bord, ştiu 
câtă muncă, ce greutăţi şi ce primejdii implică. A nu simţi săptămâni întregi sprijinul sigur al 
pământului sub picioare, a nu vedea decât decorul în care componentele apă, cer, vânt , sunt 
mereu aceleaşi, dar variază numai în proporţii - trebuie să-ti dea un sentiment de panică imensă, 
un gol interior cumplit. Dar tocmai aici stă satisfacţia. În această viată monotonă şi infinită 
totuşi, cu certitudini înşelătoare, şi primejdii căscând la orice pas, la orice legănare . . .  Sunt 
împrejurări în care şi moartea e frumoasă - moartea în spumă şi vânt - şi splendoarea tragică, 
înfiorătoare a naufragiului !" 

- Ati dori să călătoriţi? Aveţi vreo preferinţă anume? 
- „Nici o preferintă - cu condiţia să fie cât mai departe - şi dacă se poate, pentru totdeauna. 

Vreo insulă pierdută prin Pacific, vreun nou Hawai, dar lară Alpi , fara whisky, fără misionari 
şi fără jazz . . .  

Numai parfumul florilor exotice şi orizontul albastru al Oceanului. Sunt un iremediabil 
visător. Si pe deasupra sunt şi director de gazetă, ceea ce e o flagrantă contradicţie ! Dar cine 
ştie? Poate într-o zi . . .  " 

(Revista Marinei Comerciale Române, nr. 1 -2,  martie-aprilie 1946) 
Transcris de GELU CULICEA 
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CONSTANTIN NOVAC 

NOSTROMUL ŞI OCEANUL 

Eu, şi nu numai eu, îi ziceam nea Titi. Mi se strânge inima, retroactiv, la gândul că, în 
primul meu voiaj pe mare - o călătorie lungă, spre Japonia, pe care de o duzină de ani încoace 
o retrăiesc , zi cu zi, din ianuarie 30 când tot plec şi până în iunie 16  când tot revin acasă - mi 
se strânge inima deci la gândui că soarta-mi, de cele mai multe ori apatică, m-ar fi păgubit de 
fascinanta lui tovărăşie vreme de aproape sase luni de zile. Findcă, gratie lui nea Titi , în acelaşi 
interval de timp, (odată cu itinerarul Constanta, Colombo, Port Kelang, Singapore, Bangkok, 
Haifong ,  Kobe, Yokohama, Nagoya, Hsinkang, Chinvangtao, si îndărăt, ce drum regal, ce 
nebunie), m-am pomenit în ipostaza unui dublu peregrin ,  străbătând deopotrivă marea reală,  
misterioasă, cu tărmuri născute parcă din halucinatiile unui opioman , şi mărturia vietii-ocean 
plină de tenebre, luminată intermitent de aurora boreală a nostromului căruia eu şi nu numai îi 
ziceam nea Titi. Profilul lui înalt, osos, de pasăre stilizată, ochii umbriti de ceturi ironice, în 
ale căror pupile scânteiau farurile unei inteligente ascutite neîntrerupt pe cutea vietii lui de 
toate felurile mă însotesc şi astăzi, instructurată adânc, până la esentă, în celelalte avatare ale 
călătoriei propriu zise. Încât nu-mi dau seama dacă la Bangkok a fost Bangkokul însuşi sau 
altceva, mult mai complicat, anume rezultatul unei incidente unice, irepetabile, între viata 
mea ajunsă la tărmul mirific al Siamului şi povestea vietii lui nea Titi , ajunsă şi ea acolo la un 
punct al desfăşurării ei . Fiindcă, mai urma, precum călătoria însăşi. Si ce călătorie! Dar ce 
viată! Căderi în abisuri întunecate, salturi bruşte pe înăltimi ametitoare , iubiri eterne de-o 
clipă, adversităti efemere de durata etemitătii. „Domnu Novac , eu am trăit la temperaturi 
solare!" Si-l credeam, şi-l ascultam . . .  Cu stima pe care i-o datorez, cu dragostea pe care mi-a 
inspirat-o, mă îndemn să cred că, depănându-şi amintirile în ritmul călătoriei, nu tinea neapărat 
să-mi ofere un model de conduită ci doar un reper, o mărturie reconfortantă, un argument, 
cum să zic, al arbitrariului existentei . Nu absurdului, subliniez: arbitrariului existentei . 

Dati-mi voie să mă explic: plecat de acasă pentru atât de multă vreme şi pentru atât de 
departe, nu mi-am închipuit că voi deveni atât de curând un mic flaut pe care necunoscutul,  cu 
degetele lui multiple, avea să psalmodieze harnic arpegiile elegiace ale înstrăinării; mai concret 
vorbind, nu mă mai aşteptam să descopăr în mine acea fiintă plăpândă, plantă smulsă din 
ciubărul ei domestic şi răsădită în imensitatea lumii, fie chiar cu propriu-i consimtământ. 
Eram, şi mai concret spus, la pământ. Voiam acasă la mine. La nevastă şi la copii .  Scânceam 
şi numai o rămăşită de orgoliu stupid, ce vreti , prejudecată bărbătească, mă oprea să dau glas 
unei suferinte sufleteşti ajunsă în pragul unei dureri fizice. Nea Titi , cu ochiul lui de mare 
pedagog (şi nu numai de pedagog ci şi de altceva, mult mai tulburător, o să vedeti) m-a zărit 
clătinându-mă, a sesizat riscul ce mă paşte acela de a-mi compromite o aventură unică în care 
mă antrenasem fără să-i cunosc urmările şi m-a adoptat. Nu cu sfaturi părinteşti sau cu încurajări 
de stadion; etalându-mi pas cu pas etapele existentei lui contradictorii,  asumate integral, fără 
cea mai palidă urmă de regret sau satisfactie; erau şi atât, cifre neutre cu plus şi minus afluind 
din toate părţile în suma din fata mea, nea Titi , nostromul, întruchiparea arbitrariului celor 
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pământeşti, dar o întruchipare vie, mai bine zis supravietuitoare. La ce bun atunci. părea să-mi 
spună, atâta zbucium din parte-mi, atât apel la logică şi la cauzalităti severe când, iată, priveşte
mă, ascultă-mă pe m i ne, dovadă elocventă că viata nu tine la marafeturile noastre ci doar la 
veşnicia ei? Mâine ai să râzi sau putin o să-ti pese de suferinta de azi , dacă ai să ai cu ce mai 
râde şi din ce să nu-ti mai pese. 

Cu alte cuvinte, nea Titi mă învăta să-mi retroactivez prezentul, să mii uit la el ca la un 
trecut intrat în arhive memorabile si atât. Era ca în mitologie, unde întelepciunea,  filozofia nu 
se coagulează în judecăti sterpe, lapidare, ci pulsează rosu-aprins, sânge fierbrnle în tesuturile 
unui organism sensibil cu nevoi şi nacafale. Si ce mituri ! Ce povesti! Ce optimism existential 
din care eram invitat să mă adăp cu disperarea unui beduin rlităci l  în deşert! În rade pustii, 
buimăcite de curenti tropicali şi bântuite de gâze microscupiu; dar cu muşcături de cal nărăvaş, 
printre fluturi giganti şi multicolori lopătând melancolic în aerul încins precum în vecinătatea 
unei torte, în acvatorii cetoase, străpunse de sunete stranii, nelumeşti de piscul pietros al unui 
prop10ntoriu sau de silueta incertă, fantomatică a unei jonci cu pânze inerte, zimtuite, ca aripa 
unui petrodactil, în cabina strâmtă a nostromului, cea deschisă spre încâlceala puntii, asupra 
unei ceşti de cafea, când numai auxiliarul îti insufla perfid, cu trepidatia lui strecurată printre 
punti şi podele, ritmul vietii în descreştere, la prova, lângă magazia maistrului lemnar, în 
duduitul abia desluşit sub călcâie al motorului principal, nea Titi mă veghea, mă îndoctrina„. 
Adică îmi povestea viata lui. (Nea Titi şade pe un bidon la prova, protejându-şi fată de soarele 
nemilos al tropicelor - suntem pe Marea Chinei de Est, vai ce învolburare de nuante violet
indigo dansând pe apa de consistenta părelnică a melasei, ce orizont circular fantastic de pur. 
izbucnit din imaginatia unui artist genial , duduitul îndepărtat al motorului în marş şi fâş-fâşul 
otravei balansându-se imperceptibil în hula de fund, metabolismul robust, de cetaceu al unui 
univers în care suntem insulari , atât - aşadar nea Titi şade pe un bidon, la prova, protejându-şi 
fata de soarele nemilos al sudului cu cozorocul ponosit al şepcii lui de nostrom. Râcâind cu un 
cui interiorul altui bidon pe peretii căruia restul de vopsea a prins cruste dure, fiindcă bidoanele 
trebuit:sc predate la întoarcere, cu proces verbal , curate şi la număr, contabiliceşte. Chipul lui 
conturându-şi profilul acvilin în lumina dură, de foto-studio, într-o răsucire care mă face să 
înteleg că mi-a ghicit prezenta. „Spune-mi ceva frumos!". „Acasă", şoptesc eu suspinând, si 
credeam atunci în ceea ce spuneam aflat acolo, neîndoctrinat încă pe deplin, prin marea lectie 
a nostromului, cum că niciodată nu trebuie să creditezi viitorul din impulsul momentului; că, 
atâta vreme cât exist, acasă la mine înseamnă odată cu mine, restul ,  perspectivele, lăsându
le pe seama celorlalte, dacă vor mai exista, succesive prezenturi viitoare. Toate astea şi încă 
altele reieşind, fireşte, dintr-o altă poveste. Deveneam şi eu un bidon în care se râcâia cu grijă 
în intentia îndepărtată a unui proces verbal de predare-primire. Initial, am fost dispus să cred 
că e vorba de o încercare abilă de a mi se distrage atentia prin indiferent ce mijloace de la 
contemplarea propriei mele degringolade. Apoi mi-am zis că omul vrea să-mi ofere un soi de 
consolare, intuitia lui de mare pedagog sesizându-mi dificultătile pentru a mi le spulbera ca pe 
nimic cu alternativa revelatiei infinit mai dramatice a vietii sale. Si ce viată! 

Nea Titi lucra neobosit asupră-mi, mă sculpta cu dalta fină a fabulosului său har de 
povestitor, angajându-mă până la urmă în ceea ce socoteam eu mai sus a fi fost a doua mea 
mare călătorie inseparabilă de prima, adică cea premeditată de acasă, spre Japonia. Altfel 
spus, interesul meu amar pentru biata-mi persoană se transfera treptat asupra unei seherezade. 
Mi-am adus aminte că sunt scriitor. Că, dincolo de setea devorantă de a cutreiera lumea, 
apărută simultan cu conştiinta zilei de mâine, ceea ce m-a mânat spre alte zări a fost tocmai 
dorinta de a deveni un mic flaut sub degetele virtuozului necunoscut, în interesul unei cărti 
viitoare. (Mai scrisesem câteva până atunci, pe a căror certitudine fizică identitatea mea îngăduia 
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să se sprijine). Nea Titi venea, cu profilul lui de pasăre stilizată, cu ceţurile lui ironice valsând 
în priviri, să mi se înfăţişeze mult mai promitătorîn câştiguri convertibile ceea ce-mi inspirase 
cărţile zămislite în ciubărul meu domestic. Îl ascultam vrăjit, şi-mi notam apoi, cu ce înfrigurare, 
cu ce respiraţie întretăiată, cu ce ritm înzecit al inimii, în cabina mea trepidândă, întâmplări, 
sugestii de personaje trăznet, clipe posibile de cumpănă, de extaz şi agonie, eram un recipient 
umplut aici, golit dincolo, cărat imediat îndărăt pentru a fi umplut din nou . . .  Spre cinstea lui 
nea Titi, totul era manipulat la lumina zilei, ca şi cum n-aş fi fost singurul personaj al dumnealui, 
ci tot vaporul, respectiv toate fiinţele strâse în găoacea aceea de fier plutind împotruva firii. Ce 
poţi face în monotonia unui marş, pe ape pustii ,  zile şi nopţi la rând, decât să asculti sau să te 
laşi ascutat pentru a putea trece în văzul şi auzul celorlalţi, peste abisul singurătăţii intime? De 
aici, din această cinstită indiscretie a nostromului, fără nici o exceptie vioara întâi în festivalurilr 
orale şi stârnite spontan pe cărările putine dar mult umblate ale găoacei, m-am trezit silit să iau 
act de un fapt dilematic, de parcă nu-mi ajungeau ale mele. Că pune aceeapi placă! încercau 
unii să-mi deschidă ochii. Sau: „Nu vezi că se contrazice' că face mişto de dumneata? Le
ntoarce ca pe clătite? Mă revoltam. Îi puneam la ziduri imaginare pe toţi cârâitorii ăştia ale 
căror poveşti anoste, fără culoare, scârţâind în adevăruri comune, colţuroase şi grăbite, păleau 
în fata celor ale lui nea Titi . Îi vedeam pizmaşi, invidioşi pe ascendentul moral al nostromului 
asupră-mi. Si ce dacă se repeta în poveşti diferite sau se contrazicea în variantele aceleiaşi 
întâmplări, pendulând între un happy end reconfortant şi un sfârşit tragic? Important pentru 
mine era că ambele deznodăminte erau frumoase şi verosimile. Scena înfruntării unui şef 
tiranic, ranchiunos şi arbitrar era de-a dreptul formidabilă. Nea Titi , şi el şef, dar mai mic, deşi 
mare, îl înfruntă vasăzică pe grangur Ia scenă deschisă, îi feşteleşte autoritatea într-o şedintă 
după care, lăsând audienta cu gura căscată, îşi dă demisia cu mâna tremurândă, copleşit de 
responsabilitatea actului său civic. În altă variantă, nea Titi îl face pe grangur să-şi dea demisia, 
în acelaşi plan, individul fiind pus în situaţia de a redeveni uman, conştient de păcatele lui. 
Aşa că, fără nici un pic de intenţie carieristă încă viitorul nostrom ajunge grangur în locul 
celui detronat pe bune adică cu consimţământul cântărit judicios al factorilor de decizie. 
Nefericitul îi devine prieten de inimă (alaltăieri) ,  se spânzură (ieri) sau ajunge vai de capul lui, 
primind, din când în când, de la nea Titi , acolo, un pol doi, să-şi tină zilele. Fascinat, călăuzit, 
pas cu pas, spre unul din deznodăminte, vibram similar, fugeam în cabina mea, şi-mi notam, 
vai ce-mi mai notam ... (În timpul ăsta cabina mea începuse să miroasă a ananas, ţineam ditamai 
fructul zemos pe poliţa chiuvetei, legănat ·sau zdruncinat, după capriciile oceanului, şi mă 
bărbieream, îmi notam, fredonam Rău e, doamne, prin străini, ca desculţ prin mărăcini, 
simtindu-i - fructului - avântul olfactiv prin porii unei mai vechi nostalgii şi deopotrivă prin 
porii mustraţi de tată a doi copii care văzuseră asa ceva doar în cartea lor de citire, a mic, a 
mare de la ananas, mai tăiam câte o bucată din minunăţie şi o băgam în gură cu un gest 
aproape ritual , şi o molfăiam cu aerul cu care te înfrupţi dintr-o ostie sfântă . . .  ) 

Sau chestia cu cărămidăreasa ! Doamne, ce zbucium, ce fortă telurică în fata bulibaşei ! 
Ei doi, ţiganca şi nea Titi, încă viitorul nostrom, se iubesc nebuneşte, pe cel mai accidentat sol 
al cărămidăriei ,  îşi răpesc aerul sorbindu-şi-l gură din gură, dinţi din dinti. (asta pe fondul altei 
poveşti, în curs de desfăşurare, în care eroul ,  tot nea Titi , îşi iubeşte nevasta la nebunie, o 
poartă pe brate de ici-colo, în necesităţile ei fireşti de deplasare). Aşa că omul meu renuntă la 
o carieră strălucită şi se încadrează în tribul nomad al cărămidăresei. (Varianta ulterioară, 
relatată în alt punct al voiajului, făcea să se înţeleagă refuzul hotărât al unui asemenea drum. 
Cinstea, fidelitatea conjugală înainte de toate contemplau, cu sincer regret mărturisit - dar, vai 
cu ce preţ! - îndepărtarea şatrei spre alte orizonturi terestre cu bulibaşa în frunte, afurisind-I, 
cu coveţile solzoase sclipind, ca nişte peşti, de sub coviltire, cu puradeii scâncitori Ia ţâţele 
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mamelor, cu câini întelepti, şi mai ales cu mirosul ei adânc, esential de fum ...  
Sigur că putea fi şi altfel , şi chiar a şi fost; fratii cărămidăresei, nişte zdrahoni cu piepturi 

de taur, cutitari din tată-n fiu, xenofobi până-n măduva oaselor, se prind că nea Titi îi trage 
clopotele iubitei lor surioare, încât îl caută, sub jurământ însângerat, autoblestemându-se să 
umble orbi dacă nu-i vor croi un buzunar larg în burtă, cu şuriele lor, lui, vă închipuiti, dragului, 
nepretuitului meu nea Titi . Pentru ofensa adusă neamului lor nobil. (probabil că băieţii umblă 
şi acum ca nişte pisoi abia fătati pentru că nea Titi, sătul de cele ale uscatului, apucă calea 
mării, ajungând în cele din urmă nostrom, adică şef de echipaj). 

Si acum apare nebuna, dementa, descreierata de indiană din Goa (propriu zis era o metisă, 
fructul încrucişării dintr-o bengaleză şi un hodorog portughez, proprietar al unei plantaţii de 
ceai, un mozambican plămădit şi el din compromisuri cromatice, adică tot o corcitură, dar mai 
lat în umeri). Femeia asta - adică fata, că era neantamată - dibuieşte cu o fonnidabilă intuiţie 
toate hăturile nostromului şi-l supune vointei ei. Nu e dragoste, e o coridă. În această dezlăntuire 
turbată - mă refer la scene efectiv concrete, petrecute în coliba goa-ezei, nea Titi îşi pierde 
medalionul de aur dăruit cândva de o femeie extraordinară (altă poveste). Ajuns la bord , îşi 
pipăie, nedumerit şi îndurerat, şaua păgubită a gâtului . Dar n-are vreme să reflecteze la 
mobilitatea ingrată a Evei de toate originile şi culorile fiindcă iat-o pe ea, fata din Goa, gonind, 
ca o antilopă peste câmpuri , făcând un slalom printre buruieni exotice, dornică să restituie 
medalionul pierdut de nostrom în timpul...  „Nu vezi că te tromboneşte? mă asaltau inşi feluriti 
pe cărările găoacei , pe care-i detestam, socotindu-i răi fiindcă nu puteau fi altfel în singurătatea 
lor impusă deşi, la origine, liber consimţită. Data trecută i-l furase (medalionul) o . . .  neagră 
din Zanzibar, pe deasupra şi cheală, care, ca să aibă aspect cât de cât comercial, îşi pusese 
perucă; sub care strecurase medalionul". Treceam falnic, fără păs, peste astfel de tentative 
demolatoare ale interesului meu mult mai adânc, admiţând filozofic că societatea unui vapor 
reproduce întocmai umanitatea, cu bunii şi răii ei. Si-mi notam . . .  Vai, câte-mi mai notam . . .  
(Îmi închipui că urechea mea, îndreptată către şuvoiul vorbelor lui nea Titi , devenea fierbinte, 
ca un captator solar) . Dar fotografa din Taica Lazăr! Ce muiere ! Câte bilioane de drace 
tropotitori în . . .  Asta era măritată, dar castitatea_ei recunoscută şi respectată în mahala n-a 
putut rezista . .  . 

Ajunge! Sedus , mai degrabă stimulat de propensiunile artistice ale nostromului, dragul 
şi nepretuitul pe veci al subsemnatului, am îndrăznit să-i ofer, spre lectură, puţinele mele cărti 
scrise până atunci, aduse la bord numai pentru a-mi declina, la nevoie, identitatea altfel tradusă 
în carnetul de marinar în termenul neutru de ofiţer supercargo. Trecuseră câteva zile, uitasem 
de gestul meu, ori poate nu-l socoteam apt de consecinte majore. Îmi făceam rondul pe punte, 
ca deobicei , dimineata, în mijlocul unui Pacific seren , precum îi e numele; nea Titi, călare pe 
un bidon Ia prova, lângă magazia maistrului lemnar, cu fata umbrită de cozorocul şepcii lui de 
no�trom, scormonea în pântecele altui bidon prevăzut a fi predat la sosire conform prevederilor 
Companiei, curat şi bine luminat. Stiam (credeam că ştiu) cu ce vorbe avea să mă întâmpine şi 
purtam deja pe limbă cuvântul acasă. (Spune-mi ceva frumos. „Acasă" ziceam eu invariabil, 
şi as mai fi zis încă o dată, cu speranta reînnoită a întoarcerii mele la sine. Nea Titi avea lipsă 
doi dinti din fată - băuse prea multă apă din tancurile plumbuite ale atâtor vapoare - şi , aşa 
cum se întâmplă îndeobşte, când dragostea netărmurită fată de o persoană anulează sau cel 
puţin ignoră defectele relevate între timp al respectivei persoane, mă aşteptam bucuros, să-i 
recunosc sâsâitul, „Ssspune-mi ceva frumosss!" „Acasă", aş fi murmurat, convins de ceea ce 
mumur). Când colo: „Ce-ai scris dumneata acolo, domnule, în cărtile -alea ale dumitale? Că 
n-am înteles mai nimic. Vorba aia: ai doi ochi, două urechi, două mâini, două picioare, optzeci 
de kilograme de came da' nu eşti om, eşti altă bâzdâganie". Si continua să zgurme în bidonul 

1 73 



ăla nenorocit. Recunosc că primul impuls a fost acela de a-i întoarce spatele. Vasăzică eu îl 
apăram de bălăcăreala celorlalti, îi admiram fără rezerve plăcile, iar el mă sictirea în ceea ce 
credeam că sunt eu, cel adevărat. Îmi sâsâia vocatia. S-a întâmplat însă ceva paradoxal. Aflat 
între confrati, la o constatare similară a vreunuia, mi-aş fi găsit urgent cataplasmele de rigoare, 
invocând invidia, rivalitatea de breaslă, înverşunarea unei optici exclusiviste şi , prin asta, 
măcar autoidentificatoare. Nea Titi nu-mi sugera însă nimic din toate astea. Ce aveam de 
împărţit noi doi, la urma urmei? L-am mai privit o dată. Era atâta naturalete, atâta râvnă în 
preocuparea lui, încât nu putea fi bănuit de vreo manevră hrănită de prejudecăti concurente. 
Am recunoscut-o pe loc cu durere dar cu stoicism. Eram prin dreptul Luzonului (nu se zărea 
totuşi nimic până în linia orizontului fantastic de pur) când mi-am luat în primire, fără a crâcni, 
rolul de ucenic, predat cu arme şi bagaje maestrului său în sfârşit recunoscut. Era şi timpul, mă 
refer nu la un moment anume încadrat în termeni calendaristici , ci la ceva vital în ordinea 
duratei existentiale. Începeam deci tocmai cu el. Cu nea Titi , nostromul. „Domnu Novac, eu 
am trăit la temperaturi solare" „Zău? Să vedem!" Fiindcă rămânea să mă conving acasă dacă
mi merit mentorul, mai bine zis dacă rezist la starea lui de incandescentă astrală. 

* * 

* 

Tot pe undeva prin Pacificul tropical, aflati într-o radă în aşteptarea chinuitoare a unei 
radio-invitatii de intrare în portul jinduit, cu prilejul unei partide de pescuit, la pupa - un mod 
păcătos, amăgitor de a-ti răsturna timpurile trecerii - genialul meu dascăl în a cărei grijă 
multilaterală intrasem, a agătat în undită o planetă arhipopulată; adică o valvă de scoică având 
mărimea unei palme de om adult, în concavitatea căreia se adăpostea o întreagă lume 
miniaturală. Cu aerul lui cu care din orice gest putea face un ceremonial plin de subântelesuri , 
nea Titi m-a făcut proprietarul acestei rezervatii fabuloase. Mărturisesc că fiindu-mi cumva 
silă de colcăiala ei , n-am dus-o în cabină ci am strecurat-o în lada cu nisip a postului de primă 
interventie în caz de incendiu la bord . A doua zi, în locul miracolului scot din ladă o valvă de 
scoică în a cărei concavitate unduiau vâscozităti gretoase, umil relif deşertic fără cea mai 
slabă urmă de viată . . .  Dispăruse odată cu apa care-o zămislise. 

Initial , am privit-o ca pe o pedeapsă pentru ingratitudinea gestului meu, apoi lucrurile s
au complicat în virtutea unui cod personal de a interpreta provocările circumstanţiale, 
încărcându-le cu semnificatii premonitorii,  de bătaie lungă; am început să mă tem că se va 
întâmpla acelaşi lucru, odată ajuns acasă , în ciubărul meu domestic, cu fantastica lume a 
călătoriei mele. Devitalizată, deshidratată, smulsă din orizonturile ei naturale, această lume 
ameninta, cu esentiala-mi contributie, să se evapore lăsând în alveola conştiintei mele doar 
câteva vâscozităti gretoase; mărturia derizorie a unei vieti apuse. 

Revenind în sfârşit acasă, cu această grijă în suflet, dar fericit, precum eroul homeric, de 
a-mi fi revăzut Itaca, m-am apucat să dau seamă de cele ce mi s-au întâmplat pe hăle coclauri, 
adică să scriu. (Între timp nea Titi plecase din nou spre sud, înfierbântând - aşa cum credeam 
eu - cu poveştile lui alte table de găoace plutitoare). 

Mi-am adunat toate cele notate dimpreună cu celelalte rămase în suspensia memoriei , 
le-am pregătit un sos din ceea ce eram eu înainte, în decursul voiajului, şi după, aşa cum mă 
oglindeam în conştiinta mea de peregrin cu cariera încheiată, şi rezultatul a fost cartea Fericit 
cel care, ca Ulise„. Omul care m-a ajutat să-mi salvez lumea din gând de la pieire prin secetă, 
s-o păstrez la fel de vie şi în lada de nisip a uscatului a fost, bineînteles, dragul, nepretuitul, 
genialul meu dascăl de literatură viabilă: nea Titi. Căruia, cum era şi de aşteptat, i-am consacrat 
şi cele mai multe pagini, restul până la ansamblul finit al volumului fiind incontestabil pătrunse 
tot de personalitatea lui, chiar şi în relatarea evenimentelor pe care le trăisem înainte de a se fi 
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înfătişat el în carne şi oase. _ 
Vasăzică în tribulatiile mele de scripus pentru întâia oară în situatia de a folosi ca material 

adevărul şi numai adevărul , fără fictiuni şi mistificări, am avut din nou prilejul să navig spre 
Japonia şi mai ales să-mi reconfirm, fericit, şansa extraordinară de a-l fi avut pe nea Titi 
tovarăş de călătorie. Încă o dată. Ce mare artist! Ce fortă! Ce tensiuni teribile pulsau şi acum 
în poveştile lui, ca în nişte organisme pe cât de sensibile pe atât de robuste! Si ce dacă se 
contraziceau flagrant, se băteau cap în cap? Important era că erau toate vii, iar eu , păgubitul 
prin însăşi intentia de a nu mă îndepărta de adevărul adevărat, mă recompensam în acelaşi 
tipar al cărtii cu fantezia fără egal a eroului meu nea Titi. Prelungindu-mi imaginar taifasurile 
de la bordul navei , inventariind cu acribie de naturalist genurile şi speciile relatărilor 
nostromului, am putut desluşi - de ce să n-o recunosc, cu oarecare invidie personală - întelesul 
adânc şi ceea ce se putea numi talent cu t mare. Vocatie artistică. Poveştile lui nea Titi , plăcile 
(cum le numeau răutăcioşii palizi în cuvinte, handicapatii din scutece în eforturile lor 
imaginative de asumare a unui sens precar al respectului pentru timpul pe care-l trăiau povestind) 
erau şi se păstrau vii fiindcă izvorau dintr-o sensibilitate mereu provocată. 

Am scris cartea deci. M-am ciondănit cu editorul.  Am găsit solutii de compromis reciproc. 
(Editorul meu, o femeie agreabilă, nu fusese pe mare după cum nici eu nu fusesem vreodată 
editor) . 

Fericit cel care, ca Ulise •.• având pe copertă valul lui Hokusai , copertă galbenă, cu de 
sensul albastru-măsliniu-pica, cu covârşitoare emotie din parte-mi, în mâna celui mai temut, 
mai exigent critic. Bănuiti despre cine-i vorba („Ce-ai scris dumneata acolo, domnule, în 
cărtile-alea ale dumitale! Că n-am înteles mai nimic . . .  ") M-am retras apoi la adăpostul ocrotitor 
al câtorva zile presupuse a-i fi necesare nostromului să ducă cartea la capăt. Încă o dată m-am 
înşelat, am evaluat greşit metabolismul intelectual al nostromului meu. Vasăzică îi predasem 
obiectul la ora 6 p.m. Ca să mă trezesc dimineata următoare în zbârnâitul insistent al telefonului. 
„Te aştept la Tic-Tac la ora 8 ' .  „Cum? Cine-i la telefon?" Pe naiba, ştiam cine e, dar eram 
surprins de evolutia rapidă a evenimentelor. La ora 8 şi ceva, stins şi încăruntit de frisoane, mă 
prezentam Ia uşa respectivului local, unde-am şi zăbovit pret de vreo jumătate de oră, uşa fiind 
închisă cu lacăt greu, dezarmant prin însăşi masivitatea lui. Tot nea Titi m-a scos din încurcătură, 
sosind nemteşte la întâlnirea convenită, indicându-mi printre zăbrele, cu voce şoptită, 
conspirativă, calea de acces şi totodată modul de escamotare a interdictiei lăcătuite. (Nea Titi 
avea un prieten de inimă la Tic-Tac, nu era o exceptie, el îi avea pretutindeni în poveştile lui, 
risipiti , cum ziceam, pe întreaga planetă, personal rămânându-i doar să-şi amintească de ei şi 
să-i calce) . 

Ne-am strâns mâna. Ne-am pupat, eu, cu prudenta şi teama celui ce păşeşte în fata 
instantei, el, de pe tronul unui sacerdot pregătit să înşface hăturile ceremonialului de jertfă. Si 
totuşi parcă nu era nea Titi . Las-că era palid, încercănat, pus la patru ace, după cel mai pretentios 
fason interbelic, sprijinindu-şi ansamblul de gentleman rătăcit în mahala pe mânerul unei 
umbrele anacronică şi ea măcar pentru zorii acelei zile senine de toamnă. Îi lipseau malitiozitatea 
din priviri, gesturile largi, expresive, intrigându-mă în schimb cu faldurile mate ale unei gravităti 
mohorâte. Cine mi-l înstrăinase pe dragul şi nepretuitul meu nea Titi? Si de ce? Încât pradă 
derutei (ah, nu-i adevărat, nu era derută, era acelaşi orgoliu blestemat care nu-mi dă pace, mă 
tot împinge spre buricul pământului), încât, zic, am fost initial tentat să cred că, prin magia 
neagră a scrisului, i-am sorbit esenta personalitătii, i-am transferat-o în carte, lăsând în urmă o 
carcasă goală, o gogoaşă din care s-a zburătăcit fluturele (Se va vedea ceva mai jos, încă 
putină răbdare, că e putin adevăr în judecata subsemnatului). Apoi, aruncând asupra orgoliului 
meu acaparator cohorte de modestii ipocrite, m-am retranşat pe poziţii ceva mai investigative. 

1 75 



Ne găzduia o curte pustie pretentios numită terasă, străjuită de stive şi navete din care-şi iteau 
gâturile debusonate mii de sticle mărturisind chindii şi zaiafeturi apuse. Pesemne, îmi ziceam, 
nostromului meu îi lipseşte, pe bune, orizontul larg şi nemărginit al oceanului. Acolo e el, 
acolo l-am cunoscut şi îndrăgit. Poveştile lui veneau dinspre mare către uscat, ca o briză de 
seară, adăpate la setea nesatisfăcută, prin forta împrejurărilor, a prieteniei, dragostei, poftei de 
o femeie, la revelatia fortei măcinate de solitudine, la speranta de a ajunge în sfârşit acasă. 
Niciodată o mare artă nu se naşte din ghiftuială. Aşa îmi mai ziceam îndreptătindu-mă ulterior, 
cu o câtime din această judecată. 

„Nea Titi" cu voce sugrumată. „Da!" „Ai citit-o" „Da!". „Toată?" „Da!". „Zău, nea 
Titi? Pă bune?" „Da! Merge!". „Cum merge nea Titi?" - „Nu ca ălelalte dinainte. Asta se tine 
pe picioare" . (Dragul, scumpul şi nepretuitul meu nea Titi , atunci de ce eşti altul?) „Câte cărti 
vin în Constanta?" Tot el . „Câte exemplare, vrei să zici, nu-i aşa, nea Titi? Din cartea mea? 
Păi , nu ştiu. Da' de ce nea Titi?". „Vreau şi eu o mie de bucăti . îi le plătesc". (Aici îl mai 
recunoşteam nitei pe omul exceselor imaginative, fiind de prisos să spun că adoratul meu s-a 
multumit în cele din urmă cu singurul exemplar, dăruit cu autograf de către subsemnatul). Mă 
aflam deja, prin gratia justitiei divine, pe culmile cele mai înalte ale gloriei, dar stupidul meu 
orgoliu voia mai mult, chiar şi cuvinte fals înaripate. „Si ti-a plăcut, nea Titi? Vreau să spun, 
e ceva acolo bun?" Primesc în replică un gest îndemnând la tăcere, străin, descins dintr-o 
conduită la fel de străină. „Domnu' Novac, eu sunt omul savantului balans între limbajul 
vorbelor şi al tăcerii.  Si cu asta cred că am spus totul". „Poftim?" Îmi suna mie a ceva cunoscut. 
„Poftim, nea Titi?" Îl aud reluând cu acea voce care mă făcea să cred că se adresează, în 
primul rând, sieşi . „Omul savantului balans între limbajul vorbelor şi-al tăcerii. . ." Si apoi, cu 
o umbră din extazul lui vechi, bine cunoscut, însotind deobicei momentul catarctic, descătuşarea 
povestii,  tâsnetul ei spre înalt. „Frumosss! Frumos şi adevărat. Ăsta sunt eu, domnu' Novac. 
M-ai prins extraordinar. Mersi! Hai mai bine să bem. Astăzi merită să ne trotilărn. M-ai făcut 
om cu o mare, dar şi eu pe dumneata. Doamne-ajută!". Si cu piciorul împinge, în câmpul 
vederii mele, o ladă plină cu sticle cu scăfârlii argintii. Şampanie ... „Ce facem cu astea, nea 
Titi?" „Le bem, domnu' Novac". „Cum, pe toate?" Fii serios, nea Titi !". Erau vreo douăsprezece 
fetişcane zvelte şi nici măcar nu ajunsesem să îmbuc ceva acasă. „Dacă-i nevoie mai luăm o 
ladă. Fiindcă face. Eu ,  domnu' Novac, am traiectoria glontului, nu bălmăjeala fulgului rătăcitor. 
Nu cad de două ori. Odată şi bine, să fim înteleşi". 

leşeam cu imens regret din bucuria atât de scurtă a triumfului meu confirmat, şi tocmai 
de cine, ca să intru la serioase bănuieli. Totuşi, nu părea să-şi bată joc. Îi urmăream gesturile 
ordonate, rituale, tintind, în succesiunea lor, spre poc-ul iminent al lichidului captiv, aflat sub 
presiune, şi, clipind din pleoape în aşteptarea tensionată a zgomotului şi a spumei revărsate 
peste huza sticlei , mă lăsam acaparat de o senzatie bizară; senzatia cu care păşeşti într-o sectie 
de politie unde eşti invitat pentru a-ti recunoaşte bunurile sustrase prin efractie din domiciliul 
privat. Fiindcă nea Titi vorbea în limba mea din carte. Nu mai exista umbră de îndoială, 
erau cuvintele mele întemeiate pe judecăti deduse, e drept, din poveştile şi conduita, zi ci zi 
urmărită, vreme de aproape şase luni, a nostromului, Dar să nu uităm, mai sunt măruntele 
tertipuri ale autorului , inofensivele lui stratageme de meşteşugar care, fără a-l îndepărta de 
adevăr, adaugă personajului său un nu ştiu ce şi-un nu ştiu cum în stare să-l facă mai atrăgător, 
mai comestibil. În realitate, nostromul meu nu era chiar aşa cum se înghesuie, se bagă în 
pielea personajului meu cu acelaşi nume, cu aceeaşi înfătişare şi presupusă personalitate ! Se 
întâmpla un lucru îngrozitor, paradoxal, ca, devenind al meu, dragul şi nepretuitul meu nea 
Titi să înceteze a mai fi el însuşi . Păi , mai bine pierdeam cartea decât omul care mi-a inspirat
o! „Domnu' Novac, tine minte de la mine ! Eu, înainte de a fi om, sunt o carte. O operă! 

1 76 



Atentie! O operi deschisă. Mă poate citi cine vrea cu condiţia . . .  " „Hm! O afirma cu toată 
convingerea, de parcă n-ar fi avut vreme, dacă ar fi gândit în asemenea termeni, să mi-o 
comunice în lunga noastră călătorie (Ulterior am verificat, exact aşa scrisesem eu în carte la 
pagina ... ). Mă frustra a doua oară, după ce mai întâi îmi veştejise în plin ocean tentativele 
scriitoriceşti anterioare „Fericitului..." 

Nu zic că n-am băut, că, la masa noastră stingheră, nu ne-am pupat - întâi mai rar, apoi, 
pe măsura sporirii libatiunilor, din ce în ce mai des - că nu ne-am depănat (el mai putin, prins 
vasăzică în savantul balans dintre limbajul vorbelor şi-al tăcerii, de!) că nu ne-am depănat 
amintirile comune, găsindu-le detalii necunoscute până atunci, şi că mult mai târziu - când 
muşteriii localului, sositi cu forte proaspete, atacându-ne din flancuri şi frontal cu vorbele 
amărâte ale uscatului fără imaginatie, ne-au pus pe fugă - nu zic , zic . că nu ne-am oprit frăţeşte 
asupra unui gard dosnic pentru a deversa prea-plinul şampaniei din noi. Dar se rupsese ceva, 
sau cel putin aşa credeam eu în clipa aceea. A, de bună seamă, nici măcar atunci când, cu 
creierul înotând în lichidul preparat după metoda Champagne (ce mai încoace şi încolo, eram 
chercheliti rău de tot) , şi ne bălăbăneam pe stradă şi gesticulam fără noimă, nici măcar atunci, 
zic, orgoliul meu n-a încetat să mă provoace. Vezi, mă, băiete, că şi literatura dă ghiontun 
vietii? Nu numai invers? Că modelează conştiinţe? Că la temperaturile solare ale marelui, 
nepretuitului, pişicherului tău de nea Thi ai mai adăugat un grad de căldură, ei, şi ce-i pasă 
soarelui, o să-mi spui, că-i mai pui o surcea sub pirostrii, dar pentru tine, care habar nu ai să 
aprinzi un foc . . .  Palidă consolare a unui gen de revanşă, sau cel putin aşa credeam în aceeaşi 
clipă . . .  
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ION FAITER 

Centenarul Liceului „Mircea cel Bătrân" 

PROFESORI ÎN PAGINILE „ANALELOR DOBROGEI" 

Necesitatea înfiinţării unei instituţii de învăţământ secundar, în oraşul de la marginea 
mării, a fost puternic resimtită în ultimele decenii din secolul trecut. Ziarul „Constanta", 
făcându-se ecoul dorinţei localnicilor, pledează pentru existenta unui gimnaziu în această parte 
a tării .  Ideea era argumentată, în primul rând, prin interesele culturale româneşti. Astfel, la 1 
septembrie 1 896, va lua fiintă gimnaziul clasic de băieţi, sub directia profesorului Demetru 
Rădulescu . Din 1903 i se adaugă şi o sectie comercială. Din motive financiare , încercările de 
realizare a cursului superior n-au avut sorti de izbândă. Institutul particular „Mircea Vodă" 
suplineşte acest gol , timp de 6 ani ,  fiind condus de profesorul Virgil Andronescu . Transformarea 
gimnaziului constănţean, în liceu, se petrece în 1 9 1 1 .  

Deşi personalul didactic, până în 1 907, era format, în cea mai mare parte, din suplinitori , 
aceştia erau absolvenţi ai universitătilor române sau europene şi la catedră se aplicau metode 
avansate, iar latura ştiinţifică era de înaltă tinută. 

După înfiinţare, instituţia de cultură şi civilizatie dobrogeană s-a aflat sub ocrotirea 
patronului spiritual Sfântul Andrei, recunoscută figură apostolică în Scythia. 

Din intervenţia ( 1922) lui V .Andronescu aflăm: << . . . prin 1900 am prezentat un studiu 
asupra domniei gloriosului voievod, Mircea cel Bătrân; în urmă, am propus Conferinţei 
profesorilor să schimbăm numele de „gimnaziu clasic" în gimnaziul „Mircea cel Bătrân">>. 
Gh.Coriolan, marcantă personalitate şi deţinător al celui mai lung directorat ( 1 920- 1925, 1926-
1940) dezvăluie semnificatia denumirii astfel: „Poartă numele scump al lui „Mircea cel Bătrân", 
care, pe lângă Muntenia cu posesiunile sale, era „stăpân de amândouă părtile de peste toată 
Dunărea, până Ia Marea cea mare şi cetăţii Dârstorului stăpânitor" . Consemnarea „diplomelor 
latineşti" va fi: „Terrarum Dobrodicii despotus et Tristri dominus". 

În timpul primului război devine spital militar. După 9 octombrie 1 9 1 6, trece, odată cu 
oraşul , sub ocupatie germană. Cursuri nu se mai tin, iar unii dintre profesori luptă pe front, 
alături de elevii lor, cercetaşi ,  îndeplinindu-şi menirea şi mergând până la sacrificiul suprem. 

Cerinta de prim ordin cu care s-a confruntat liceul constănţean, a fost aceea a unui local 
propriu , constructie realizată numai după război . La 1 3  octombrie 1 923 va fi pusă piatra 
fundamentală, iar când are loc aniversarea Semicentenarului revenirii Dobrogei la România 
se inaugurează cursurile în localul nou (mutarea definitivă producându-se în 193 1 - 1 932). 
Fondurile construcţiei provin din: subvenţiile primăriei şi prefecturii, ale Ministerului Instrucţiei 
Publice, donaţiile cetăţenilor, precum şi din banii obţinuţi de Ia serbările şcolare sau câmpeneşti, 
baluri ş.a. 

Răspunzând exigentelor impuse de Legea din 15 mai 1928, va fi încadrat între liceele de 
tip E, cu toate clasele dublate (cea mai dezvoltată categorie de şcoală secundară de la acea 
vreme). Această recunoaştere s-a datorat şi activităţii desfăşurate de Societatea „l .L.Caragiale", 
al cărei scop fusese formulat astfel de secretarul ei, Grigore Sălceanu: „lărgirea educatiei 
intelectuale, îmbogăţirea culturii naţionale (prin creaţie), dezvoltarea gândirii ordonate, a 
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spiritului critic, a gustului criticii sănătoase şi al frumosului", criteri i  apropiate de conceptia 
şcolii creatoare privind formarea personalitătii elevilor, a capacitătii lor de a emite opinii 
personale. După război şezătorile societătii vor urma cu aceeaşi regularitate, ca între 1 909-
1916 .  Reprezentatiile artistice începeau cu „Marşul Liceului", compus de prof. IMorozov , iar 
printre conferent iari se aflau: C-tin Mureşanu , Ion Marin Sadoveanu , dr .Gheorghe Marinescu , 
C.Rădulescu-Motru, Radu Vulpe, M .Ionescu-Dobrogianu , C.Brătescu ,  N.Iorga, T.Vianu, 
L.Rebreanu. 

Publicatiile şcolii au contributie însemnată la impunerea şi mentinerea traditiei , a unui 
spirit de înaltă elevatie. Dintre reviste se retin: „Şoimii Dobrogei", „Şoptiri dobrogene", 
,,Îndrumarea'' ,  „Aoptabe" , „Zări albastre". lntentia declarată, a Societătii „1.L.Caragiale" , a 
revistelor care s-au perindat era „sll. pună la îndemâna elevilor talentati mijloace de a-şi tipări 
lucrările". Aceeaşi gândire i-a determinat şi pe editorii Anuarului Liceului „Mircea cel Bătrân", 
când ofereau zeci de pagini pentru creatia originală a tineretului şcolar. Generatiile de profesori 
şi elevi ce s-au succedat, au adăugat noi aspecte bogatei moşteniri spirituale, noi valente. 
Găsim nume ilustre, cu activitate sustinută în presă. Exemplificăm prin contribuţia unora dintre 
ei , la „Analele Dobrogei" . 

Cunoscut pentru activitatea sa de traducător din lirica franceză şi ca biograf al marelui 
nostru povestitor Ion Creangă (lucrarea îi va aduce premiul Academiei Române, pentru 
observările şi mărturiile inedite) NICOLAE ŢIMIRAŞ publică poeziile: „Iubire", „Mama", 
„Ninge", „Străjerii codrului", „ Visul pierdut" şi traduceri: „Iubire", „ Vasul zdrobit" de Sully 
Prudhomme. Creatiile se-nscriu în estetica romantică ori parnasiană. Despre traduceri însuşi 
autorul cărtii „Anii tineretii" afirmă că acestea sunt creatii libere fată de textul francez, dar 
făcute în formele originalului . 

GR.SĂLCEANU, cel care va primi recunoaşteri literare - premiile de poezie „Ioan 
N.Roman" ( 1934) şi „Adamachi", decernat de Academia Română ( 1942) - este frecvent în 
paginile revistelor cu versuri (în „Convorbiri literare", „Ritmul vremii'', „Universul literar" 
ş .a.). În „Analele Dobrogei" este prezent aproape în fiecare număr; din cele 80 de poezii 
mentionăm: „Bairamdede" , „Cântec de marinar", „Dor", „Critic şi poet", „Fabulă", „Fierbea 
as'noapte marea" , „Iarnă dobrogeană", „Maimutele şi leul", „Satire", „Versailles", având o 
tematică diversă. Unele sunt semnate cu pseudonimul „Sulcină" . De asemenea, va publica 
piesele: „Furtuna" şi ,,Întâia sărutare", elevate traduceri din: Baudelaire, V .Hugo, Leconte de 
Lisle. Despre voi. „Poezii", l.Stoicescu va scrie în aceeaşi revistă, argumentându-i romantismul. 

Profesor de greacă veche şi latină, doctor în litere, CAROL BLUM era un excelent 
cunoscător al clasicismului antic, un erudit, şi întâlnim în scrierile sale din periodicele dobrogene 
informatia exactă împreună cu arguţia clară şi sistematică. În revista „Analele Dobrogei" 
semnează cuprinzătorul studiu „Cauzele relegării poetului Publius Ovidius Naso la Tomis", 
care, singur, îl aşează printre cei mai importanti exegeti ai vietii şi operei marelui poet latin . 
Mentionăm doar câteva din aspectele pe care le tratează acest studiu: de ce relegare şi nu exil, 
cauzele relegării între „error" şi „timor", despre Ibis sau trădarea unui prieten , conjunctura 
relegării ,  călătoria spre Tomis, rolul civic şi spiritual al poetului în cetate, unde trebuie căutat 
mom1ântul, procesul şi istoria etc. O cunoaştere aprofundată atestă un alt material, publicat în 
aceensi revistă, unde pe cca zece pagini inserează date privitoare la „Zamolxis", zeul suprem 
în religia geto-dacilor. O dispută acerbă în presa vremii avea s-o suscite descoperirea 
sarcofagului roman cu simboluri , considerat a fi sarcofagul lui Ovidiu. Profesorul Carol Blum, 
analizând cu pertinentă simbolurile în basorelief de pe acest sarcofag arată că deşi Ovidiu 
însuşi făcuse studii juridice, vrând să fie magistrat, sarcofagul, prin simbolurile sale, era într
adevăr al unui magistrat local , dar nu poetul fusese magistrat în functie, ca atare. În „Anale", 
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Dan Iliescu consemnează într-o recenzie, studiul lui Carol Blum „Sarcofagul roman şi 
simbolurile justiţiei penale" . Între articolele publicate în alte reviste de Carol Blum menţionăm 
„Ovidiu în tradiţia urbei sale natale" apărut în ,,Îndreptarul ceasului de faţă", Constanta, 1 940. 

Istoricul şi geograful MARIN IONESCU-DOBROGIANU, autorul unui volum de 
cca o mie de pagini intitulat „Dobrogia în pregul veacului al XX-iea", premiat de Academia 
Română şi onorat cu medalia de aur la Expozitia natională din 1906, al monografiilor „Cercetări 
asupra oraşului Constanta" şi „Torni-Constanta" este prezent în numeroase publicaţii 
dobrogene. Marin Ionescu-Dobrogianu semnează un serial de articole „Din geografia 
Dobrogei", încă în revista „Ovidiu" a lui Petru Vuic<&n, iar după primul război mondial se 
remarcă în paginile „Arhivei Dobrogei", „Analelor Dobrogei", ca şi în alte publicaţii ca 
„Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Constanta", volumul festiv din 1 928 etc. Scrie 
despre: Dobrogea în timpul primului război mondial; Dinamica şi structura populaţiei Dobrogei 
în secolele al XVIII-lea şi al XIX-iea; articole despre Delavrancea, Vlahuţă; tălmăciri din 
Herodot etc. 

Articole , serios documentate, dau spre publicare: P.Ciupercescu - „Farmacia în 
Dobrogea"; D.Frangopol - „Activitatea laboratorului de chimie al Dobrogei în decursul celor 
1 5  ani de la înfiinţarea sa în 1912", ori „Particularitatea nămolului unor lacuri sărate de pe 
litoral" (ţărmul nord-vestic). 

ONORIU MIRONESCU este prezent, în paginile „Analelor", cu articole sau rezumări 
din domeniul ştiinţei: „Lumina vie şi iluminatul în viitor" (despre studiul dr. R.Dubois, publicat 
în „La sciences et la Vie", privind lumina pe care o răspândesc unele micro şi macroorganisme ); 
„O poveste de demult... un adevăr astăzi" (prezintă sistemele de adaptare a vieţuitoarelor în 
mediul înconjurător); „Sonicitatea" (redactat după G.Constantinescu şi M.Strugariu, două 
articole privind fenomenul sonicitătii, apărute în „Viata Românească" din anii 1 9 1 9  şi 1920) . 

GHEORGHE TOMA publică materiale de orientare filosofică: „Judecata lui Socrate", 
„Visul lui Scipio", „Filosofia poetului Q.Horatius Flaccus", „Un filosof poet în antichitate: 
Titus Lucretius Carus", „Marina la romani" , precum şi traducerea unor „pagini alese" din 
Ernest Renan. 

Se reţin, în revistă, unele articole psihopedagogice, aparţinând lui GHEORGHE CARP: 
„Valoarea educativă a desenului ca obiect de studiu", „Desenul ca mijloc de exprimare", 
„Observatii asupra psihozei actuale a tineretului şcolar". Acestea sunt rezultatul direct al muncii 
de catedră. Obţine mari succese la concursurile internationale pentru desen, organizate de 
Editura Payot-Paris ( 1 926- 1929). Între şase şi zece participanţi constănţeni au luat premii. 
Participă, în 1 928, la Bucureşti, la Congresul Internaţional al profesorilor secundari. Prezintă 
comunicarea „Le dessin comme moyen d'expression", publicată, apoi, într-o revistă italiană 
„La scuola de Disegno". Autorul este felicitat de Pierre Bovet, directorul Institutului pedagogic 
,,J J .Rousseau" din Geneva. 

Eminentul profesor de istorie GHEORGHE CORIOLAN semnează recenzii la „Gerusia 
din Callatis" şi ,,Zidul cetăţii Torni" de V .Pârvan; „Cum se dezleagă chestiunea Dunării";  
articole pe teme de istorie şi învăţământ: „Legătura lui Mihai Viteazul", „Din trecutul liceului 
,,Mircea cel Bătrân", ,,Educaţia fată de înrâuririle mediului social". 

Prin „Administraţia în Dobrogea veche", N.T .NEGULESCU oferă date în legătură cu 
organizarea administrativă sub dominaţia otomană; situaţia generală în anul 1 878; legea din 
1 880; administratia până la 1914.  

În vara anului 1 934, IOAN MICU îl cunoaşte pe C.Brătescu,  profesor la Universitatea 
bucovineană. Îi prezintă articolul - „Eminescu , inspiratul mării" ,  care este apreciat şi publicat 
în revista condusă de acesta. Era vorba de un număr unic, pe 1 934, când se împlineau 45 de 
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ani de la moartea lui M .Eminescu. De mare interes, pentru istorici, rămân până azi informaţiile 
cuprinse în: „Cetăti, muzee şi colecţii de antichităţi", „Note asupra stelei funerare, cu inscripţie 
greacă şi cu basorelieful unui retiarius din Muzeul Dobrogei" ,  „Recente achiziţii arheologice" 
(sunt prezentate fragmentele părtii superioare dintr-o stelă de calcar, epistil , marmoră albă cu 
dungi vinete); „Călăuza vizitatorului în muzeul regional al Dobrogei". 

Tot Ioan Micu se remarcă a fi un excelent traducător din antici. Traduce din Q.Horatius 
Flaccus „Ode" - „Lui Hirpinus", „Lui Bacchus", - „Fântânei Blandusia" , „Lui Torquatus", 
„Lui Plotius Numida", „Strofe odice". „Oda taliarhului", „Leuconoei", „Lui Dellius" -; Ovidius 
P. - „Elegie"; Lucius Annaeus Seneca - „Chorus Troadum"; Publius Terentius - „Prolog" ş.a. 

O contribuţie de excepţie o are IOAN GEORGESCU, autorul numeroaselor studii 
privind: migratiunile păstoreşti, călătorii în ţinutul pontic, învăţământul public, fapte religioase, . 
folklorul român, religia musulmană ş.a. Titlurile completează gama, extrem de bogată, a 
problematicii abordate de acest harnic secretar de redacţie al „Analelor'': „Românii transilvăneni 
în Dobrogea", „Aşezarea lui Ţârcă la Hârşova şi alegerea lui ca vice-consul", „ 1 5  ani de 
transhumantă în Ţările Române ( 1782-1797)", „Coloniile germane din Dobrogea", „Lucrări 
despre învătământ", „Din trecutul românesc al Dobrogei", „Dr.Carl Schuchhardt - o călătorie 
de Crăciun în Dobrogea la 1 884", „Un martir al datoriei către tară: episcopul (de Oradea) 
Demetriu Radu ( 1861-1920)", ,,Învătământul public în Dobrogea", „Marea Neagră în poezia 
noastră poporană", „Din folklorul român", „Legenda Mârleanului", „Dimitrie Cantemir'', 
„Despre Coran" etc. 

IOAN N.ROMAN va discuta, din perspectiva noii situaţii create, problema toponimelor 
(„Drepturi ce trebuiesc valorate în raport cu colonizarea şi schimbarea toponimiei în 
Dobrogea"), învăţământ şi educaţie („Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte 
de 1877"); consideraţii de ordin juridic („Proprietatea imobiliară din Dobrogea"). CA s-a implicat 
direct în destinul revistei constănţene, încă de la înfiinţare, putem deduce şi din stabilirea 
scopului acesteia, în cuvântul „Către cetitori" al numărului inaugural. 

La rândul ei, publicaţia tine să-l cinstească pe Ilustrul creator şi editor, cât şi creaţiile 
profesorilor când instituie: Premiul cultural-literar „l .N.Roman", Premiul de poezie 
„l.N Roman", sau cheamă, în juriul de premiere, pe sculptorul ION JALEA, cerându-i, totodată, 
să ilustreze revista cu reproduceri după creaţia lui. De asemenea, cuprinde în iconografie 
persoane marcante ale şcolii noastre secundare - I.Bănescu, Gr.SăJceanu,  I .NRoman, IJalea; 
reproduce din „Boabe de grâu" discursul tinut de Em.Bucuta - „Ioan N Roman de bronz" - cu 
prilejul dezvelirii bustului. 

Si-n următorii ani , „Palatul cultural", cum era supranumit de presă Liceul, pentru 
manifestările elevate, a fost între instituţiile de frunte ale modernizării ţinutului pontic. în 
prezent, sub îndrumarea directorilor Dumitru Tifrea şi V .Nicoară, cadrele didactice sunt 
preocupate de pregătirea acţiunilor privind întâmpinarea Centenarului din 1996. Dascălii 
răspund, astfel, idealului înaintaşilor, cuprins în „Imn": „Din ăst locaş luminAtor/ Haideţi spre 
largul viu al vieţii..} Liceul nostru drag/ Mereu mai sus !"  
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ANA-MARIA DIANA 

LICEUL „MIRCEA CEL BĂTRÂN" 
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

Când ne referim la perioada interbelică, privind dintr-o firească retrospectivă umană, 
care scapă din vedere împrejurările, dificultăţile şi eforturile, accentuând doar succesele, 
rezultatele pozitive, afirmăm (şi nici măcar nu greşim) dezvoltările în toate planurile şi, mai 
ales, în domeniile şcolii şi culturii .  Istoricul ,  însă, nu poate omite condiţiile concrete , 
interferenţele, conexiunile, factorii dinamici şi perturbaţiile dintr-o epocă sau alta. Vom observa 
că înfăptuirile deosebite, am zice de pionierat, în Dobrogea, de la instalarea administraţiei 
româneşti în noiembrie 1878 şi până în pragul intrării României în primul război mondial , au 
fost grav perturbate de ocupaţia străină. La marile pagube aduse economiei, instalaţiilor portuare 
etc.,  s-au adăugat deteriorările clădirilor publice, lăcaşelor de învăţământ şi cultură, pierderile 
zestrei acumulate de acestea. Intelectualitatea dobrogeană, oamenii şcolii s-au comportat cu 
un înalt patriotism, profesori , învăţători, plătind un greu tribut de sânge în apărarea pământului 
strămoşesc. Pierderile şi jertfele s-au dovedit, însă, după răzJ:>oi, îndemnuri superioare de creaţie 
şi devotament1 • Datorită avariilor, cât şi perderilor umane, şcoala dobrogeană începea din nou 
drumul de la capăt. Jertfa celor 55 de învăţători dobrogeni, care a lăsat goluri dureroase multi 
ani resimtite2, pierderile de vieţi şi mutilările din rândul profesorilor sau absolvenţilor, rămân 
şi azi pilde vii de eroism. 

Întoarcerea la vetre a însemnat o strădanie exemplară de reparare a rănilor provocate de 
război. Importanta reformă a învăţământului din anul 1924 a stimulat dezvoltarea şcolii sub 
toate aspectele. Învăţământul trebuia adaptat la mediul locaP. Organizarea şi îndrumarea lui 
trebuiau să corespundă situaţiilor concrete de după război, ţinându-se seama de experienţa, de 
traditiile anterioare, cât şi de progresele realizate în alte părti4• Legile învăţământului ce au 
urmat până în anul 1928, cât şi cele dintre 1933-1937, au avut în vedere nu numai realizarea 
unui cadru unitar, cât şi necesităti de dezvoltare şi modernizare, deopotrivă în învăţământul 
practic , aplicat, cât şi în învăţământul teoretic5• Anul 1919 a marcat, prin decretul-lege din 
iulie, crearea comitetelor şcolare, în şcolile de toate gradele şi categoriile, menit să conjuge 
eforturile dascăli-elevi-părinti. În conditiile în care bugetul statului nu putea acoperi necesitătile 
învăţământului6, toţi factorii educaţionali erau chemaţi să sprijine refacerea şcolilor sau 
construirea altora noi. Din 1922, campania pentru construcţii şcolare a căpătat o abordare mai 
amplă. Se înţelege că prin astfel de iniţiative şi eforturi a trecut şi şcoala dobrogeană. În cele 
ce urmează vom încerca să conturăm activitatea uneia din şcolile cu o bogată tradiţie din 
Constanţa, Liceul de băieţi „Mircea cel Bătrân", înfiinţat în 1 septembrie 1896 ca gimnaziu 
(în localul fostei Şcoli Normale)7 şi transformat în Liceu în 19 1 1 .  Profesori cu o temeinică 
pregătire, cu simţul răspunderii şi dăruirii, au reuşit să facă din acest Liceu o instituţie model 
de pregătire şi educaţie a generatiilor succesive de elevi . Prestigiul Liceului devenise larg 
cunoscut încă în preajma primului război mondial . După război, eforturile de readucere a lui 
la nivelul anterior, cât şi curentul general de progres al României întregite, care a stimulat 
initiative noi, au marcat o perioadă fructuoasă. 
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Un eveniment deosebit în viata Liceului a avut loc în 13  decembrie 192 1 ,  când, în 
reuniunea consacrată aniversării a 25 de ani de I �  în fi intan·a sa, a fost luată hotărârea construirii 
unui local nou, adecvat cerintelor, pe strada Mircea, coH cu Ştefan cel Mare8, adică acolo unde 
este şi astăzi, în plin centrul oraşului. Demersurile privind acordarea cu titlu de donatie, de 
către Primărie, a terenului din Grădina publică, proiectul şi subventiile necesare, au durat 
aproape doi ani. În septembrie s-au săpat primele gropi pentru fundatie, iar în 1 3  octombrie 
1923, a avut loc solemnitatea punerii pietrei fundamentale. Obiectivul era impunător pentru 
oraşul de atunci: urmau să se construiască Liceul propriu-zis , internatul, şi şcoala superioară 
(de comert). La solemnitate, alături de directorul Liceului , profesorul de istorie Gh.Coriolan , 
prefectul judetului N .Negulescu şi farmacistul I. Miga, în calitate de reprezentant al cetătenilor 
urbei, a fost prezent ministrul Instructiunii publice, dr. C.Anghelescu, care a promis sprijinul 
financiar necesar din fondul de constructii şcolare al ministerului. Constructia a fost privită cu 
căldură de oficialitătile locale şi de locuitori . 9 Profesorii şi elevii înşişi au contribuit la 
definitivarea lucrărilor, prin organizarea sustinută, în sala de festivităti a Liceului , a 
manifestărilor cu public , conferinte tinute de personalităţi culturale, şezători şi serbări şcolare, 
deosebit de apreciate10• Un rol însemnat în organizarea acestor manifestări l-a avut societatea 
culturală „l.L.Caragiale". În alcătuirea programelor, erau promovate aptitudinile literare, 
interpretative, înseşi creaţiile muzicale ale elevilor. De altfel , acest Liceu dispunea de un marş 
propriu (cor de bărbati cu acompaniament de pian) pe muzică de Ioan N .Morozov şi versuri 
de N. Bârsan şi P.Ionescu1 1 •  Mai apoi, din încasările provenite din şezători s-au cumpărat cărti 
pentru biblioteca Liceului. Aceasta avusese încă în 1906 circa 1 300 de volume, fondul ei 
dublându-se înainte de primul război . După război, era aproape lipsită de cărti. Din sumele 
strânse prin şezători , cotizatii , colecte sau donatii, în 1924 s-a ajuns la formarea a două biblioteci: 
una a elevilor, cealaltă a profesorilor. Pentru mărirea fondului de cărti şi publicatii , direcţia 
Liceului a reuşit să obtină o alocatie de 15 .000 lei anual din bugetul Primăriei. Cum rezultă 
din anuarele Liceului pe anii şcolari 1925- 1926 şi 1926- 1927, p. 69 şi 193 1 - 1932, p. 1 24- 125, 
chiar dacă subventiile întârziau , trebuind cereri repetate, fondurile de cărti au sporit an de an , 
ajungându-se, în 1931 , şi la înfiinţarea a zece biblioteci de clasă. Talentele elevilor au fost 
promovate prin editarea de către ei a unor publicatii literare12• Un gest frumos prin valoarea lui 
intrinsecă şi prin întelesul lui simbolic l-a constituit donatia, în 1932, făcută de istoricul şi 
geograful M. Ionescu-Dobrogianu , constând din ce mai rămăsese din vasta lui bibliotecă 
(distrusă în primul război) şi anume 435 de volume, 56 de reviste, atlase, hărti şi cărti rare13• 
Un sprijin important a continuat a-l da Primăria oraşului 14•  Astfel , Liceul a putut să-şi 
îndeplinească misiunea sa instructivă şi modelatoare totodată15 •  

În finalul acestor însemnări , se cuvine a da câteva date biografice ale unor profesori de 
frunte ai Liceului „Mircea cel Bătrân" .  Gheorghe Coriolan16, născut la 4 februarie 1 882, 
licenţiat în Litere , definitiv principal istoria, secţia I latină, în anul I 909, a fost director al 
Liceului de la 1 octombrie 1920 până în anul 1938, contribuind evident la dezvoltarea acestei 
institutii . Bucur Constantinescu17,  născut la 5 februarie 1876, în Comamic,judetul Prahova, 
absolvent al facultăţii de Litere şi , de asemenea, licentiat în Drept, a fost membru al Comitetului 
şcolar al Liceului din 1919 până în 1927. S-a remarcat în Constanta printr-o meritorie activitate 
culturală, fiind unul din initiatorii şi animatorii Academiei Populare, al cărei preşedinte activ 
a fost. Virgil P. Andronescu18 ,  născut în 187 1 ,  în comuna Surupatele din judeţele Vâlcea, 
după ce a absolvit Liceul „Sf.Sava" din Bucureşti, a urmat Facultatea de Litere şi Filosofie, 
fiind profesor de limbile latină şi română la Gimnaziul din Constanta din anul 1897 . În anul 
şcolar 1 899- 1900 a fost director al acestui Gimnaziu . Continuă să fie profesor la Gimnaziul 
constăntean, dar înfiintează, din 1901 , un Liceu particular denumit Institutul „Micea Vodă" 
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Clădirea liceului. Vedere din Str. Carol 

Profesori ai liceului „Mircea cel Bătrân" în perioada interbclicl 

De la punerea pietrei funerare. Oct. 1923 
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cu 3 sectiuni şi şcoală comercială superioară, dând posibilitate astfel absolventilor de gimnaziu 
să-şi continuie pregătirea. Este autorul unor scrieri literare şi istorice. Grigore Sălceanu19, 
născut în 23 aprilie 190 l la Galati , cu studii la Sorbona, profesor de limba şi literatura franceză 
la Liceul „Micea cel Bătrân" timp de decenii, poet şi dramaturg, primeşte Premiul de poezie al 
Institutului de literatură în 1925 , premiul de poezie „Ioan N.  Roman" pentru poezia 
„Bairamdede" în 1934, premiul de poezie „Adamachi", decernat de Academia Română, pentru 
poemul „Fata de împărat", în 1943 etc. Este autorul volumelor de poezii: Flori de mare, 
Constanta, 1928; Fierbea asnoapte marea, Bucureşti, Ed.Cartea Românească, 1933; Nopţi 
pontice, Bucureşti, 1937 ş .a. 

NOTE 
I .  A.Rădulescu, 1.Bitoleanu, Istoria rominilor dintre Dunire şi Mare - Dobrogea, Buc., 1979, Editura 

ştiintifică şi enciclopedică, p. 343 
2. Apostol D. Culea, Cit trebuie si ştie oricine despre Dobrogea - Trecutul, prezentul, viitorul, Buc., Ed. 

Casei Scoalelor, 1 928, p. 25 1 .  
3 .  ,,Liberalul Constan�i'', an XI ,  nr. 498-499. 1 0  oct. 1 926, p .  I .  (politica şcolară a guvernului). 
4. D.C. Anghelescu, Evoluţia înviţimintului primar şi secundar în ultimii 20 ani, p. 12. 
5 .  Idem, p. 16. 
6. Idem, p. 5 
7. Scoala normală de învătători se înfiintase în anul 1 893 prin stăruinta lui Ioan Bănescu, care a fost şi directorul 

ei, devenind apoi directorul gimnaziului, în Anuarul liceului ,,Mircea cel Bitrin" din Constanta, pe anii 1921-
1 925, p. 12; „Colegiul pedagogic „C. Brătescu". Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea", Constanta, 1903,  p. 6 .  

8 . Ibidem, p. 125 .  
9 .  „Dati pentru liceu", în „Liberalul Constantei", Constanta, an X I  nr. 506, 19 dec. 1926. 
10. Anuarul V al liceului „Mircea cel Bătrân", pe anii şcolari 1925-1926 şi 1926-1927, Constanta, iunie 

1928, p. 57 .  
1 1 .  Vezi originalul, expus în sala XVIII, vitrina I ,  M.l.N .A.C. (acum în depozitul secţiei de istorie modernă şi 

contemporană, sala I) .  
12. Anuarul VIl al Liceului ,,Mircea cel Bitrin"din Constanta pe anii şcolari 1928- 1929 şi 1929-1930, p. 

86. 
13. Anuarul VUI al Liceului ,,Mircea cel Bitrin din Constanţa pe anii şcolari 1930- 193 I şi 1931- 1932, p. 

124; S.Suceveanu, Pagini din istoricul bibliotecilor din Dobrogea, în Comunicări de istorie a Dobrogei, voi. II ,  
Costanta, 1983 , p. 15 1 - 152. 

14. Este acordată suma de 20.000 lei, cf. ArhSt.Constanţa, Fond Primirie, dos. 29/ 1934, f. 3. 
15. Anuarul pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, Constanta, 1937, p. 12 
16.  Anuarul liceului ,,Mircea cel Bătrân" clin Constanta, pe anul şcolar 1922-1923, Cosntanta, 1924, p. 6. 
17. Anuarul VII al liceului „Mircea cel Bătrân" pe anii şcolari 1928-1929 şi 1929-1930, p. 17; l .Faiter, 

C.Călinescu, „Reviste Dobrogene", 1 97 1 ,  p. XVID. 
18 .  Petru Vulcan, Albumul naţional al Dobrogei, Bucureşti , 1906. 
19. C .Călinescu, Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura romineascli, Constanta, 1 969, p. 28 1-282. 
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ENACHE PUIU 

DESPRE SPECIFICUL DOBROGEAN 

Întreprindere aparent hazardată ce ar contrazice normalitatea, stabilirea specificitătii 
unui anumit segment din ansamblul românitătii constituie, dimpotrivă, o operatie perfect 
valabilă, în acord cu logica lucrurilor. Corespunzând, în plan lingvistic să zicem, cu descrierea 
particularitătilor unui grai din sfera mai largă a unui dialect, în ambele cazuri avem a face, în 
fapt, cu detaşarea, pentru depistarea nuantelor, şi cu studiul separat al părtii de întreg . Aşa 
fiind, ne putem întreba azi: ce e de înteles prin dobrogenism şi care sunt elementele lui 
specifice, în felul în care transpar acestea din viata materială şi spirituală din sud-estul tării,  
adică din componenta geografică şi istorică, din modul de existentă al oamenilor şi din firea 
lor? 

Abordat, cu ani în urmă, în două ocazii (de Ion Lolu, în revista „Dobrogea de Sud", şi 
de cercul studentilor constănteni din Bucureşti - Th. Ionescu ,P. Chihaia ş.a.), subiectul n-a 
beneficiat, din păcate, decât de o discutie ce s-a rezumat doar la semnalarea lui şi  la câteva 
enunturi grăbite şi cu totul insuficiente, în raport cu importanta ce o are. Implicând consideratii 
de natură geografică, istorică, sociologică, psihologică etc . ,  tema antrenează, prin natura ei, şi 
ideea tipologiei culturilor, analizată la noi, prin studii temeinice, de personalităti de prim 
rang , precum: D-tru Drăghicescu („Psihologia poporului român") , C-tin Rădulescu-Motru 
(„Românism"), L.Blaga („Spatiul mioritic"), M. Vulcănescu („Dimensiunea românească a 
existentei") , Dan Botta („Unduire şi moarte") , I. Petrovici („Etnic în filosofie"), Ov. 
Papadima („Viziunea românească a lumii"), C. Noica („Sentimentul românesc al fiintei") 
ş .a.  

Străveche vatră a poporului român, Dobrogea şi lumea din ea reprezintă în zilele noastre 
o componentă distinctă, sub mai multe raporturi şi la vedere, a teritoriului national , astfel că 
n-are sens să ne mai îndoim, la acest sfârşit de secol şi de mileniu, de existenta specificului 
zonei , chestiunea reală fiind de a desemna şi interpreta corect acest specific. Cel dintâi element 
aparte al acestei provincii şi care îi conferă specificitate este, indubitabil, configuraţia naturii 
de aici, relieful acesteia. Într-adevăr, sentimentul primordial al călătorului care trece Dunărea 
şi calcă în Dobrogea este acela al întâlnirii cu un tărâm sui-generis în tot peisajul românesc. În 
dreapta bătrânului Danubiu, pământul pare a se nelinişti dintr-o dată într-un mod nemaiîntâlnit 
în restul tării. Frământat de uriaşe mâini nevăzute în extremitătile nordică şi sudică, unde 
spinări gheboase trag în fata privitorului întinse cortine de păduri (cărora turcii le-au zis 
Deliorman = Pădurea nebună), terenul abia de se mai domoleşte către mijloc, unde orizontul 
devine mai larg. Regiune a furtunilor de praf şi a cuiburilor de ciori în vârfuri de salcâmi, 
Dobrogea, care adăposteşte nu numai cele mai vechi cetăti de la noi (Histria, Tomis .  Callatis 
etc .), ci -;i muntii cei mai longevivi, este, iama ca şi vara, patria hergheliilor de vânturi 
năpraznice, fluturându-şi coama într-o goană stimulatoare de patimi şi generatoare de drame, 
dar şi de poezie. Acesta e adevărul: între Dunăre şi Mare, pământul are un simt în plus, 
conferit de poezia distinctă şi stranie a zonei, spatiu al unor particularităti inconfundabile. 
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Dincolo de şi peste transformările din epoca noastră, există aici ceva realmente ciudat, care 
vine din adâncuri şi pe care această regiune l-a conservat în flinta ei. Indefinibilă în cuvinte, 
statornicia bizarului dobrogean este de surprins în jocul contrastelor care te însoţeşte peste tot: 
în relief şi oameni, în istorie şi atmosferă, în antic şi modem„. În sfera aceluiaşi factor geografic, 
implicarea unei alte constante a zonei, cea a mării, Ia configurarea specificului dobrogean nu 
a fost nicidecum mai redusă. Dimpotrivă, ochiul şi vocea mării au marcat şi marchează într-un 
fel unic această parte a României şi românismul. Prezenta mării i-a dezvoltat dobrogeanului 
sentimentul non-izolării, iar tinutului îi conferă un aer cosmopolit, care îl deosebeşte de restul 
tării. La Constanta ori Tulcea, la Mangalia sau Medgidia, tocmai cosmopolitismul este ceea 
ce face atractia. Accentuat în centrele urbane şi portuare, unde localnicilor li se adaugă 
„contributia" navigatorilor, cosmopolitismul are în interiorul provinciei o nuantă coloristică 
diferită, imprimată de fesul turcesc şi barba lipovenească. 

O dată cu factorul geografic şi mai mult decât acesta, istoria , cu cea ce a reprezentat ea, 
a avut şi are un rol major în constituirea specificului dobrogean . Rod, înainte de orice, desigur, 
al geneticii neamului nostru , dobrogenismul este, totodată, şi rezultatul evolutiei în timp a 
realitătii umane, spirituale şi materiale de aici , căci însemnelor de structură ale tuturor românilor 
li s-au adăugat unele elemente particulare, produse de procesul devenirii. Este ceea ce pune în 
evidentă importanta istoriei în configurarea trăsăturilor specifice ale fenomenului în discutie. 
Sintetizând mult, este de spus că, pe malul drept al Dunării, cum se ştie, istoria a însemnat o 
lentă suprapunere de civilizaţii şi o adevărată concentratie de mituri . Avea mare dreptate, de 
aceea, N. Iorga, când scria că poporul român este „o completă şi pretioasă sinteză" (cap. 
Originea, firea şi destinul românesc, în Enciclopedia României , Buc.,  1938, voi . I) , în 
vreme ce Dobrogea constituie un pământ al sintezelor de civilizatii: getă, elină, romană, 
bizantină, otomană. Între Dunăre şi Mare, istoria, foarte veche, şi-a imprimat pecetea atât pe 
trupul pietrei , cât şi pe chipul legendelor şi al flintei umane. Fapt e că, mai mult decât oriunde 
în această tară, trecutul îndepărtat iese mereu la suprafată în acest tinut, transformându-l astfel 
într-un imens muzeu în aer liber. Dobrogeanul are, de aceea, un acut sentiment al intimitătii 
cu istoria şi, cum hotarul dintre realitate şi mitologie este aici destul de îngust, fiecare îl trece 
la tot pasul, fără să ia aminte la acesta. Gospodina din Constanta păşeş'te absolut natural, de 
mai multe ori pe zi , în străvechea cetate a Tomisului, adică în mitologie, tot asa cum o face şi 
liceanul mangaliot, în Callatis, sau pescarul tulcean, în Aegyssus. Aproape toate locurile acestea 
îşi au reflectată identitatea în fantastic şi fabulos, astfel că Dobrogea posedă în vremea noastră 
o arhivă spirituală dintre cele mai vechi şi mai bogate în mituri . Să ne amintim: pe aici a călărit 
cavalerul trac, iar zeita Tyche a împărtit oamenilor fericire şi nenorociri; pe lespezile de piatră 
încălzite de soare şi-a încolăcit trupul şarpele Glycon, iar în golf au ancorat căutătorii lânii de 
aur, argonautii; laolaltă cu ei a poposit aici vestitul cântăret Orfeu, un reper de legendă al 
ţinutului fiind şi mitul marelui relegat, poetul Publius Ovidius Naso, pe care oamenii locului îl 
simt ca pe unul de-al lor etc., etc. Credinta puternică a dobrogeanului în veşnicia vietii - semn 
al robustetii sufleteşti - nu s-a edificat, oare, şi pe permanenta mitologiei în acest colt de tară, 
o mitologie cu care localnicii dintotdeauna au fost într-o deplină familiaritate? 

Aflată la răspântie de drumuri, în Dobrogea au venit, deci, aduşi de valurile istoriei, 
peste românii autohtoni,  semintii din toate cele patru părti ale lumii: slavi, turci , tătari, greci, 
germani,  armeni , italieni, drept care, pentru D.Gusti , fondatorul şcolii sociologice româneşti, 
tărâmul ei însemna un „contact între rase, contact între traditii, cu multimea de relatii sociale 
şi procesul de adaptare treptată, de contopire şi stabilitate de forme de viată (C.D. 
Constantinescu-Mirceşti, Un sat dobrogean: Ezibei , cu o prefată de D.Gusti, Buc ., 1939). 
Mozaic de nationalităti, spatiul dunăreano-pontic s-a profilat de-a lungul timpului, în consecinţă, 
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ca un loc al sintezei etnice, de aceea una dintre coordonatele importante ale dobrogenismului 
este, deopotrivă cu jocul contrastelor şi zarea fabulosului mitologic, tocmai stilistica mozaicului 
etnic, amestecul de elemente eterogene ce defineşte această tehnică decorativă. Fenomenul a 
fost posibil pentru că românii, ca autohtoni ai acestor meleaguri sau descălecând din Ardeal, 
Moldova, ori din Pind, n-au cunoscut niciodată intoleranta şi au dovedit o mare fortă de modelare 
a noilor veniti. Dominarea în spirit, nicidecum brutală, şi metamorfozarea acestora de către 
ceea ce M .Vulcănescu numeşte undeva (Cap. Războiul pentru Întregirea neamului, în 
Enciclopedia României, Buc.,  I 938 ,  voi. I) „felul şi firea omului românesc" au fost stimulate 
de conştiinta unităti1 de neam a tutror românilor, de sentimentul lor că în Dobrogea se află în 
vatra strămoşească, precum şi de caracterul comun al formelor de viată cu ale celorlalţi români . 
Cum era si firesc, însă, convietuirea în acelaşi spaţiu timp de secole a reprezentat un proces cu 
dublu sens, ea a favorizat influiente şi întrepătrunderi reciproce. Iată pentru ce, între Dunăre şi 
Mare este mai evident faptul că alogenii, fiecare cu particularitătile lor, au contribuit la nuanţarea 
specificului locului. În afara acestei contribuţii, trebuie subliniat, nu se poate vorbi de 
dobrogenism, tabloul de elemente ce ilustrează specificul dobrogean completându-se abia 
prin includerea acestei realităti . La rândul lui, românul numai după sensibilizarea de către 
aceste nuanţe alogene devine dobrogean, fară a fi prin aceasta neromân, căci nimic nu i-a 
putut şi nu-i va putea anula substratul esenţial traco-getic. Constatarea lui M.Vulcănescu precum 
că „Istoriceşte, neamul nostru e ,  fără îndoială, extrem de complex" (M.Vulcănescu, 
Dimensiunea românească a existenţei, Buc.,  Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1991 , p. 16) 
este întrutotul valabilă şi pentru românul din Dobrogea. 

În fine, prin concursul, de astă dată comun, al elementului geografic şi istoric, austere şi 
contrastante, ale regiunii, s-a conturat acea componentă particulară dobrogenismului care e 
reprezentată de modul de viaţă şi de aşezările oamenilor. Ocupaţi în trecut mai mult cu păstoritul 
decât cu cultivarea unui sol în genere arid,  localnicii - cei proveniţi din Ardeal, ca şi cei coborîţi 
din Pind - şi-au confundat existenta, veacuri şi veacuri , cu creşterea ovinelor. S-o spunem: 
dobrogeanul s-a născut oier şi astăzi încă, într-un moment în care suprafeţele de păşunat s-au 
redus drastic, vechile trasee păstoreşti îşi cheamă stăpânii . În vremea din urmă, însă, în evoluţia 
ei , viata i-a orientat spre alte moduri de existentă. Pantele dealurile expuse la soare, spre 
exemplu , au favorizat revenirea la o îndeletnicire străveche: viticultura, împotriva căreia a 
luptat regele Burebista, dar care, în anii nostri , a făcut renumite numele unor localităţi de aici. 
Un fenomen de mutaţie s-a înregistrat, în epoca contemporană, si în configuratia aşezărilor 
dobrogene, prin dezvoltarea urbanisticii. Emblematic însă a fost si continuă să fie satul mărunt, 
pitit între văi sau risipit pe coasta dealului, un sat alcătuit din ziduri scunde, folosind pământul 
si piatra, dar si stuful . Supunere faţă de furia vânturilor? Reacţie la urgia istoriei? Poate că şi 
una, şi alta .. .  

La capătul acestor însemnări , unele consideraţii încă despre sufletul dobrogean, cel de 
ieri şi de azi, măcar că, dată fiind natura lui inefabilă, în acest domeniu fundamental va exista 
întotdeauna sentimentul că alergăm după o Fata-Morgana. Celui care zăboveşte şi observă 
mai îndeaproape realitatea nu-i poate scăpa, totuşi, un adevăr: influienta şi în acest caz a 
factorului genetic, dar şi de loc, de istorie şi de mediu asupra configuraţiei monotipului spiritual 
dobrogean. Prin alte cuvinte, sufletul românului din Dobrogea, şi al dobrogeanului în general, 
a fost şi este modelat, în proporţii diferite, desigur, de toţi aceşti factori. Românul dobrogean, 
aşadar, poartă în structura lui trăsăturile genei, după cum se întâmplă şi cu dobrogeanul de altă 
naţionalitate, psihologia ambilor fiind determinată în principal de factorul etnic originar. O 
dată cu aceasta însă, cum se petrece peste tot în lume, amândoi poartă şi amprenta spaţiului 
comun, al Dobrogei, în care s-au născut, iar acel „ceva" din „caracterul" locului natal, împreună 
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cu ambianta socială identică în care s-au dezvoltat, ceea ce presupune şi influienta reciprocă, 
reprezintă elementul care îi apropie. 

Aşa fiind, apare pe deplin explicabil faptul că sufletul dobrogean închipuie un desen de 
felurite culori antitetic combinate, fiind asemenea reliefului şi istoriei de aici , un suflet al 
contrastelor, realizate în tehnica mozaicului. Trăsătura lui dominantă este dată de omenia, de 
spiritul paşnic şi felul de a fi primitor al românului, de toleranta etnică, socială, religioasă a 
acestuia fată de cel de alături . În această privintă, tot N .Iorga observa pe bun temei că „Românul 
este unul din putinele popoare care poate trăi laolaltă cu alti oameni, fără să fie nevoie de 
constrângere şi pedepse" (Cap. „Originea, firea şi destinul românesc", în Enciclopedia 
României , Buc., 1938, voi. I) .  Grefată pe proverbiala ospitalitate românească, toleranta 
dobrogeană vine de departe în timp, conturându-se prin concursul istoriei şi explicând un 
aspect extrem de important: absenta xenofobiei şi a conflictelor etnice din acest mediu uman. 
Nu tot aceasta semnifică şi prezenta unor nume turceşti şi greceşti pe plăcile memoriale din 
satele locului, ridicate spre cinstirea eroilor din primul război mondial? 

În directă legătură cu omenia şi toleranta dobrogeanului se află sensul acordat de el 
existentei, atitudinea lui în fata vieţii şi a mortii .  A vând permanent deschisă în fată cartea 
istoriei multimilenare şi trăind în vecinătatea timpilor străvechi,omului în discuţie i s-a accentuat 
fatalismul funciar. Nota energică a concepţiei aromânilor că viata e o luptă n-a modificat 
esential lucrurile, astfel că filozofia lui dominantă este una a predestinării , cea a lui „aşa a fost 
să fie". Faptul acesta, care a făcut din el un resemnat, transpare din manifestările majore, dar 
se citeşte şi pe chipuri . Cei din alte părti care au simt de pătrundere descoperă în privirea 
liniştită şi calmă a acestor oameni reflexe ale damnării din legendele antichitătii. Poate de 
aceea trepidatia lor sufletească e tăcută şi atât bucuriilor cât şi nenorocirilor li se pune surdină ... 

În fine, într-un alt strat al său, de adâncime, sufletul dobrogean adăposteşte tainic două 
predispozitii aflate în raport adversativ fată de componentele anterioare: dorul călătoriilor şi 
vocaţia umorului, fiecare avându-şi explicatia. Cea dintâi priveşte privilegiul pe care Dumnezeu 
i l-a Jăruit omului dobrogean de a vietui lângă bărăganul nesfârşit al mării , adică într-un 
spaţiu concret-geografic deschis, nelimitat şi incitant Ia drumeţie. În dreapta Dunării, soarele 
răsare din mare, or siluetele plutitoare care au tăiat şi taie orizontul au întreţinut mereu în 
subconştientul celor de pe tărm chemarea depărtărilor, dorul evadării în lumea largă . . .  Aplecarea 
spre glumă, spiritul şugubăţ şi hâtru bine asc1,ms, dar existent virtual în omul dobrogean, este, 
negreşit, indiciu sigur că antonpannescul Păcală şi balcanicul Nastratin Hogea şi-au dat mâna 
pe acest teritoriu. În definitiv, lsarlak-ul acestuia din urmă nu în Dobrogea se află? 

După cele de până acum, nimic de neînţeles că un specific dobrogean, în acceptia de 
nuantă abia perceptibilă în ansamblul naţional românesc, este de observat şi în domeniul 
cultural-artistic din acest spaţiu. Nuantă abia perceptibilă, deoarece formele din această sferă, 
refuzându-se concretului obişnuit, îşi conturează notele particulare cu mult mai multă subtilitate 
decât în celelalte domenii. Că aceste note există, însă, nu este nici o îndoială. Suficient să ne 
raportăm la două exemple: cel al picturii şi al muzicii. 

În aria picturii, o astfel de notă specific dobrogeană ni se pare a se defini, între altele 
(una ar fi lumina distinctă a tablourilor) , în însăşi preferinta tematică a creatorului din Dobrogea. 
Cert este că, de la mai îndepărtatii N .Florian şi Sta vru Tarasov, la Constantin Găvenea şi Ion 
Mătăsăreanu ori Traian Marinescu , pentru a ne rezuma la numai câteva nume, peisajul marin, 
transfigurat prin varii simboluri, se constituie la toti într-o adevărată obsesie, ca altădată pentru 
plasticienii din şcoala de la Balcic . Pluteşte, vrem să spunem, peste pânzele dobrogene - nu se 
putea altfel - ,  un acelaşi inconfundabil duh al locului. 

În celălalt domeniu, al muzicii populare, elementul de dobrogenism, încă şi mai dificil 
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de identificat, este de căutat în linia melodică a unor melos uri . Este cazul, spre pildă, al melodiei 
după care se execută jocul românesc numit geamparale, în vioiciunea căreia bucuria de viată 
a românului îşi asociază unele note balcanice. Se poate aminti aici, de asemenea, melodia 
tărăgănată, uşor melancolică ce însoţeşte textul unor balade ale locului, melodie în care se 
îngemănează ecouri ale sufletului românesc în ipostaza lui munteană, cu inflexiuni venite din 
sudul Dunării. 

Zonă străveche a românismului, cu o configuratie istorico-geografică şi etnică aparte, 
Dobrogea, prin zestrea ei de cultură materială şi spirituală, adaugă aşadar realitătii noastre 
nationale o dimensiune originală de cel mai mare interes în acest ev modem. 

· 
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ARTHUR PORUMBOIU 

SEARĂ ÎN VIA ALBASTRĂ 

Pasnic urcă-n struguri zahărul. 

Minunat se-arată luceafărul 

pe pietrele cerului; 

greierul îsi face ultima repetiţie -

în curând aerul se va umple de sunete. 

Pacea se instalează în noi; 

si e o clipi:J 

când însăsi amintirea morţii dispare . . .  

singurul semn al secolului douăzeci: 

ochiul neonului pîlpîind 
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CEVA 

Ceva a intrat în mine, 

şi nici neliniştea nu mai arde 

cu-aceeaşi intensitate! 

0-ncetinire 

e în toate . . .  

Şi orele toamnei mă-nspilimântil 

cu mirosuri putrede, 

cu foşnete dure 

şi stele-nvineţite de frig. 

Cerul nu mai e 
o luminil protectoare, 

şi secundele sînt fisurate; 

pe-acolo aleargil timpul 

ţipînd! 
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VÂNĂTOAREA 

RetrtJgîndu-mi:J în mine, 

am auzit singurtltatea venind; 

frigul îmi piptlia pielea 

cu ghearele de broasca, 

$i n-am putut decît 

o cabrare stJ-ncerc. 

Vinete raze plonjau în adînc, 

$i pe mine atomii ctlldurii 

mi:1 ocoleau; în suflet 

era vînt rt1vd$it, 

iar vîndtoarea-ncepuse, 

atîfatd de sîngele cald; 

sji$iere-n mine; 

n-am putut sd apdr 

vieţile inocente 
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SOARE DE OCTOMBRIE 

... Mai punînd în fructe o picilturil de nectar 

cu multil teamil -

parcil ar da din propriu-i sînge 

diminuîndu-1; 

iarba lilsînd-o stI-si vindece 

singuril arsura-i de brumcl; 

cerului cu zgîrcenie acoperindu-i 

nordicele feţe, 

si mie aducfndu-mi 

singuriltate; 

ea îsi instaleazil comod 

lucrurile si armele 
ca-n propria-i casil -

si pentru o durattl nedefinit<J! 
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NICI - UN CUVÂNT 

Nici-un cuvînt 

pentru moarte! 

Toate cuvintele 

împotriva ei! 

. . .  Am auzit 

crengile rupîndu-se 

$i trupurile lin$ate 

de hohotul 

albastru $i rece 

ca un fierăstrău 
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Restituiri 

UN INTERVIU CU I ,IVIU REBREANU 

Despre geneza operei de artă. Mă întrebi în legătură cu scrisoarea publicată în „Ideea 
Europeană" dacă prefer tendinta în opera de arlă. Această chestiune s-a lămurit definitiv încă 
de pe vremea lui Caragiale. 

Ţi-aminteşti de cele trei expresii, pline de subânţeles: „Nici artă pentru artă, nici artă cu 
tendinţă, ci artă "  .. talent"! 

Natural, t •. ..;ntul stă mai presus de orice discuţie. Numai el poate fi criteriul absolut de 
judecată estetică. Arta înseamnă creaţiune de oameni adevăraţi şi de viată reală. Nu atât 
meşteşugul stilistic, cât mai ales pulsaţia vietii interesează. Aici e misterul care leagă pe artist 
de Dumnezeu; ba îl întrece. Pe când Dumnezeu creează şi fiinţe inferioare şi totuşi trăiesc, 
artistul ca să creeze viata adevărată trebuie să atingă perfecţiunea. Fraţii lui Trahanache poate 
au murit de mult - dacă au murit - dar Trahanache al lui Caragiale va trăi mereu. Fără această 
condiţiune primordială nu poate exista opera de artă. 

Arta nu poate fi glumă! 
Ai văzut ce rol divin are artistul fată de Dumnezeu. Aici nu poate încăpea farsa. Asta e 

ceva prea serios ca să ne petrecem vremea cu jonglerii de bâlci. Ca să conţină elementul viabil 
trebuie mai întâi să fii sincer faţă de tine şi apoi faţă de opera ta. Nu trebuie să pierzi din vedere 
factorul principal care este imaginea vieţii , în goană după expresia cea mai frumoasă şi cea 
mai nouă. 

Cel mai putin viabil sunt floricelei de stil, numai singur adevărul are viata în el şi numai 
cu el vei învinge timpul.  Acum pot să-ţi răspund şi la întrebarea de adineauri . Nu înţeleg 
numai decât că opera de artă să fie morală, dar ea trebuie să aibă ceva uman. Arta adevărată 
având ceva din viata însăşi, păstrează în sine şi o valoare etică. Dacă prin viată înţelegem ceva 
serios, vom considera ca atare şi arta. Natural, gluma place mai mult ca seriosul, dar nu �tărui 
mult asupra ei. Te mai gândeşti oare a doua zi la paiata care te-a distrat aseară la circ? Pe când 
zbuciumul întunecat din „Crimă şi pedeapsă" te urmăreşte săptămâni şi chiar mii de zile. 

Puterea tradiţiei. Acei care crează puterea trecutului n-au dreptate. Eu unul , nu pot să 
cred că fiinţele care m-au precedat, n-au lăsat nici o urmă în sufletul meu. Prin locurile acestea 
au trăit altădată oameni , au suferit, au iubit şi au murit. Acestea toate nu sunt fraze, sunt nişte 
adevăruri. 

Exemplu: Panait Istrati cu toate ideile lui socialiste înaintate este un tradiţionalist. 
Savoarea trecutului nostru se degajă atât din „Kira Kiralina" sau „Unchiul Anghel", cât şi din 
toate celelalte. Emil Gărleanu - cel mai bun prieten, despre care spune: „Sufletul lui Gârleanu 
era aşa după cum reiese din „Lumea celor care nu cuvântă". 

Reviste şi cafenele. Despre revistele la care am debutat nu am mult de spus. Am colaborat 
mult timp la „Luceafărul", apoi la „Convorbiri critice", „Viata Românească", „Ramuri". 

În cafenelele literare laşi numai amintiri. Pe vremea debarcării mele la Bucureşti , scriitori 
se adunau la cafeneaua „Kubler"; fiind tânăr, nu prea aveam legături cu ei. 

Apoi ne-am adunat la „Imperial", până acum câţiva ani. Acolo aveam locul nostru, aşa 
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zisa „masă a poetilor" pe care chelnerii ne-o păstrau cu sfiintenie şi de multe ori se întâmplau 
lucruri nostime, cu scriitorii care nu erau cunoscuţi de ei. Veneau de obicei Anghel , Iosif, 
Sadoveanu, Lovinescu şi altii. 
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OCTAVIAN GEORGESCU 

HORTENSIA PAP ADAT-BENGESCU LA CONSTANŢA 

Când, în 19 13 ,  Hortensia Papadat-Bengescu îşi făcea debutul literar în revista „Viata 
românească" a lui G. lbrăileanu (cu schita Viziune) scriitoarea lansa în eter însemnele unei 
noi literaturi, deşi putini ar fi presupus traiectoria ei fulminantă. În acelaşi an, publica o proză 
de infuzii lirice intitulată Marea, care va intra şi în primul ei volum, din 1919, Ape adânci. 
Va fi fost o premonitie sau doar preludiul viitoarei ei stationări în oraşul marin? 

De o sensibilitate cu acorduri profunde, cum o descriu contemporanii, Hortensia Papadat
Bengescu şi-a exprimat mai întâi în pagini de jurnal sau scrisori ruminatiile interioare, 
impresiile, conditionările. Scriitoarea a trebuit să facă, ani şi ani, peregrinări, urmându-şi satul 
prin mai multe oraşe de provincie, amânând astfel multă vreme mutarea în Bucureşti, oraşul 
desigur cel mai potrivit gusturilor, explorărilor ei citadine. Evadare din cotidian , din plictisul 
vietii provinciale, actul creaţiei literare va deveni apoi o chemare dominantă. În scrisorile 
către prietena ei, Constanta Marino-Moscu, şi chiar către lbrăileanu, se va plânge de monotoniile 
vietii ori de starea fragilă, oscilantă, a nervilor ei. Ambii o vor îndemna să scrie literatură, fie 
şi sub formă de crochiuri lirice sau scrisori. Publică al doilea volum, Sfinxul, în 1920, care 
cuprindea prozele Scrisorile Biancăi Porporata către Don Juan, Pe cine a iubit Alisia? , şi 
Romanul Adrianei. În fine, în 192 1 ,  îi apare cartea Femeia În fata oglinzii care o consacră 
ca pe o autoare de literatură modernă, psihologică. Chiar dacă nu depăşesc o anumită factură 
lirică, prozele ei uimesc, prin ineditul descrierii,  acuitatea perceptiei ,  tehnica detaliilor, 
rafinamentul nuantelor, toate cu o privire am spune sagace. Fată cu „îngrozitoarele romane 
populare" ale lui Rădulescu-Niger (Călinescu), citite în epocă pe nerăsuflate de liceene şi 
cucoane, publicul avea acum posibilitatea accesului la o literatură autentică. Chiar în anul în 
care se stabileşte, împreună cu satul ei , magistratul Nicolae Papadat, Ia Constanta, adică în 
1923, îi mai apare un volum, Balaurul. Am dat toate aceste titluri spre a se vedea că era o 
scriitoare în vogă şi că aparitia ei în urbea marină va fi constituit dacă nu un eveniment, 
oricum o senzatie, şi poate chiar „un lung prilej de bârfă". Asupra acestei etape constăntene, 
care a durat un deceniu, istoricii literari nu s-au aplecat suficient. 

Între perioada începuturilor ei ieşene şi cea a maturitătii literare depline, la cenaclul 
bucureştean „Sburătorul" şi sub girul lui Eugen Lovinescu, intervalul constănţean a fost deosebit 
de fertil. Am numi staţionarea ei la Constanta o etapă-liant, cu investigări şi acumulări multiple, 
care au rodit în romanele ei exemplare. Deşi abia intrată în fluxul modernizării, Constanta era 
un „cosmopolis", un port maritim, comercial, cu figuri diverse, insolite, care nu vor scăpa 
privirilor scrutătoare ale prozatoarei. A locuit într-o casă aparent modestă, dar încăpătoare, cu 
o curte interioară, spatiu de „respiro", casă existentă şi azi, pe o stradă liniştită, cu copaci 
bătrâni, în plin centru , aproape de mare (str. Ion Bănescu nr. 8). Aici a scris Hortensia Papadat
Bengescu prozele din Romanţă provinciali ( 1925) şi Desenuri tragice ( 1927), şi tot aici 
romanul Fecioarele despletite, opere ce preced marile fresce din ciclul Hal lipa, Concert din 
muzică de Bach ( 1927) şi Drum ascuns ( 1933). Vom observa că şi aceste admirabile şi 
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tulburătoare naratii de maturitate se înscriu perioadei cât a stat la Constanta, marcată, însă, de 
drumuri tot mai dese la cenaclul „Sburătorul" . Când, în 1930, scriitorii Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu, Felix Aderca, Mihail Sebastian ş.a. o omagiază pe scriitoare („O mare europeană: 
Hortensia Papadat-Bengescu" , în „Tipamita literară", 2, nr. 2-3 , p. 23-30), acesta era semnul 
indubitabil al anvergurii ei literare de exceptie. 

în casa de lângă mare, dincolo de existenta alături de sotul ei, prozatoarea se concentrează 
asupra creatiei, şi avem motive să considerăm că oscilatia între destindere şi tensiune era 
proprie firii ei creatoare, deşi ea continuă să se plângă de întâmplările cotidiene ori de starea 
sănătătii. Se simte uneori o claustrată, în realitate, între orele sau zilele creatiei, când se dăruie 
ritmului interior al memoriei afective şi fictiunii (Lovinescu o va considera descinzând din 
Proust, iar Perpessicius o va compara cu Thomas Mann) şi cele de „gestatie", de aşteptare, 
pătrund melancolii sangvine, o anume senzatie de frustrare . . .  Dacă la „Sburătorul", Vladimir 
Streinu o vede stând firesc între scriitori , refuzând implantarea între doamnele care ornamentau 
cenaclul , Felix Aderca o admiră, observându-i mobilitatea fizică, nonşalanta în spatiul citadin, 
recte bucureştean. La Constanta, Taşcu Gheorghiu, liceean pe atunci, remarcă dezinvoltura ei 
pe străzi şi în magazine, pasiunea ei pentru filme, văzute în sălile îmbâcsite care se numeau 
„Vox" sau „Majestic". Din conversatiile pe care le-am avut cu excelentul conviv ,  traducător 
de exceptie din Shakespeare sau Robert Desnos, cândva, la „Lido", reieşea că prozatoarea era 
o figură deosebită, remarcabilă, în urbea de atunci, simpatizată şi respectată de localnici. Printre 
primele ei cunoştinte la Constanta vor fi intelectualii oraşului, avocati şi scriitori ca Ioan N. 
Roman, preşedintele Societătii culturale dobrogene, sonetistul Al. Gherghel , membru marcant 
al baroului, anglistul Dragoş Protopopescu, pe care-l întâlneşte şi la cenaclul ,;Sburătorul", 
profesorul Aur Alexandrescu, a cărui sotie era o excelentă pianistă etc. În acest cadru , şi nu 
numai, ambitiosul publicist Constantin N.  Sarry, directorul ziarului longeviv „Dobrogea jună" , 
are initiativa editării unui supliment bilunar de literatură, care „să fie ferit de politică" - anume 
„Dobrogea literară" (apr. 1925-apr. 1927). El deschide lista Comitetului de redactie cu Hortensia 
Papadat-Bengescu, nu fără stratagema de a-l include, între domni,  alături de Oreste Tafrali 
sau Nicolae Dunăreanu, pe însuşi sotul doamnei, magistratul Nicolae Papadat. La redactie, 
prozatoarea îi va fi cunoscut pe poetii şi traducătorii Nicolae Timiraş , D. Stoicescu . pe istoricul 
Marin Ionescu-Dobrogianu, pictorul Marius Bunescu, alti membri din Comitet. În această 
publicatie constănteană, H.P.Bemgescu apare cu câteva proze scurte , iar redactia îi dedică un 
articol elogios la rubrica „Personalităti dobrogene". Remarcabilă este prezenta scriitoarei în 
nr. 4 din 1 5  mai 1 925 al acestei reviste, consacrat Bimileniului Ovidiu. Cum observă publicatia 
„Clipa", în nr. 1 06 din iunie 1925, revista constănteană este singura din tară care a marcat 
acest eveniment cultural. Alături de poezii omagiale şi traduceri din opera marelui exilat, 
simbol al latinitătii la Tomis, semnate de Ioan N. Roman, Teodor Voicu sau Dumitru Stoicescu, 
de relatările privitoare la inaugurarea monumentului lui Ovidiu la Sulmona, copie a statuii lui 
Ettore Ferrari (instalată la Constanta spre finele secolului trecut) , eseul Pentru Ovidiu al 
Hortensiei Papadat-Bengescu adaugă numărului respectiv sigiliul spiritului si stilului ei 
inconfundabil. Această revistă nu este singura la care a colaborat în anii şederii sale la Constanta. 
În „Plaiuri dobrogene", revistă lunară scoasă de Constantin Muche-Blond (care, pare-se semna 
şi M.C. Brun), autorul unui volum de poezii, „Medievale", azi uitat, numele Hortensiei Papadat
Bengescu apare încă de la primul număr (oct. 1926), sub o proză în genul crochiurilor sale 
lirice din perioada anterioară. Este greu de precizat astăzi de ce scriitoarea şi-a întrerupt 
colahorarea la acestă revistă şi nu numai. În urmă cu ani, când redactam fişele unei bibliografii 
a presei dobrogene, am crezut că şi-a găsit un pseudonim (după Suzon, Loys etc.), solutie 
comodă pentru a răspunde la solicitările veleitarilor urbei, văzând în Irene Fleury, care semnase 
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şi ea în „Plaiuri dobrogene" etc.,  un probabil pseudonim bengescian . Dacă, însă, C. Muche
Blond nu a trucat şi datele din însemnarea sa despre Irene Fleury sunt reale, că era din Chişinău, 
fiică a unui francez şi nepoată a lui Vasile Alecsandri ( ! ) ,  atunci facem, cu acest prilej . cuvenita 
rectificare. Întrebarea, însă, rămâne şi anume: de ce autoarea atâtor volume, în plină efervescenţă 
creatoare, nu a mai colaborat la publicatiile constăntene (ziare, gazete săptămânale, reviste)? 
O expicatie este însăşi valoarea ei, de intelectuală de rasă şi scriitoare care introduce în literatura 
română anali7 . sihologică şi viata citadină, la modul cel mai elevat. O altă explicatie ar fi că 
scriitoarea a tinut să se detaşeze de imitatoarele ei, autoare ale unor bruioane lirice în proză 
apărute brusc, dar cu oarecare insistenţă, în publicatiile tomitane. Figuri locale uitate azi, 
ilustrând regula după care mediocritătile se animă şi se unesc la aparitia unei valori şi încearcă 
să o minimalizeze . . .  Abia în anul 1 928 o regăsim pe scriitoare colaborând, între nume ca Al. 
Gherghel, Carol Blum, I. Gr. Perieteanu, I .  Crutiu-Delasălişte sau M. Ionescu-Dobrogianu, în 
numărul special din 28 oct. al gazetei „Marea Neagră" , consacrat aniversării a cincizeci de ani 
de la revenirea Dobrogei la România. Totuşi ea nu a uitat Constanta, marea pe care a îndrăgit
o şi a descris-o cu acuitate, oamenii mării, dovadă fiind colaborarea ei în nr. 1 -2 din martie 
1 946 al „Revistei Marinei Comerciale", cu proza de evocare Trecătorii , alături de poeziile lui 
Ion Barbu, Geo Bogza, Dimitrie Stelaru, Virgil Gheorghiu şi.. ., ca un fapt deosebit, Ilarie 
Voronca, sărbătorit la Bucureşti şi Constanta, cu prilejul vizitei sale în tară, ca o glorie a 
spiritului românesc la Paris (acesta se va întoarece în capitala Frantei, va scrie Mic tratat de 
fericire perfectă, după care, din cauze sentimentale, se va sinucide) .. .  

Desigur, mai sunt destule aspecte, detalii, de cercetat, asupra şederii autoarei Concertului 
din muzică de Bach la Constanta. Feministă convinsă, Hortensia a aflat la Constanta un 
mediu prielnic, ar fi participat la un cenaclu feminist, dacă nu l-a patronat chiar ea, împreună 
cu Maria G.L. Dimitriu-Castano, care redacta şi o publicatie pe această temă, în anii '30, cu 
Zoe Verbiceanu sau Aida Vrioni, aceasta din urmă frecventă în publicatiile constăntene (şi 
care va dobândi o oarecare notorietate în capitală, în redactia „Revistei scriitorilor şi 
scriitoarelor"). De altfel, feministele constăntene au invitat-o pe celebra sufragetă Silvia 
Pankhurst, traducătoare a poeziilor lui Mihail Eminescu în limba engleză (într-un volum prefatat 
de Bernard Shaw), cu prilejul dezvelirii monumentului poetului , realizat de sculptorul Oscar 
Han, în 1 934. Dar Hortensia Papadat-Bengescu nu mai era la Constanta ... Ar mai fi o întrebare: 
de ce scriitoarea care a stat aici un deceniu nu a scris un roman al mării (ca Virginia Woolf, 
Valurile sau Spre far)? Un răspuns ar fi fost romanul Străina, pe care Hortensia l-ar fi scris 
prin anii '40, dar care a dispărut din tipografie, umplând paharul amărăciunilor sale . . .  
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GA VRILĂ SIMION 

INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE DIN TULCEA 

(Istoric şi evoluţie) 

Este foarte greu să vorbeşti de iatoria unui locaş de cultură, ocolind acea formă de ,,raport" 
sau de „dare de seamă". Dar faptele trebuiesc aşternute pe hârtie asa cum au fost, chiar dacă 
astăzi gândim altfel decât atunci. 

Înfiinţarea unui muzeu al judeţului Tulcea se contura în noiembrie 1949 printr-un ordin 
dat către forurile locale, prin care se justifica necesitatea creării unei astfel de instituţii .  El era 
impus de noile forme de viată de atunci, asa după cum se consemna în procesul verbal de 
înfiinţare a muzeului tulcean . Porţile lui s-au deschis la I mai 1 950, având o expozitie de bază 
organizată în cinci camere, ce totalizau 1 80 m.p., din cea mai frumoasă clădire a oraşului 
situată pe strada Progresului, nr. 32 . Alături de o serie de panouri ce explicau originea vietii, 
după teoria cercetătorului sovietic Lepeşinskaia, urmau altele, cu evolutia somatică a omului 
conform teoriei darwiniste. După o astfel de introducere expoxitională, rapoartele de atunci 
ne mai mentionează şi existenta unui patrimoniu de 872 obiecte care populau celelalte săli ale 
muzeului. Totul era ierarhizat, de la eşantioanele de roci comune si minerale, esente de arbori 
din pădurile nord-dobrogene, câteva păsări naturalizate, urmate apoi de o serie de piese 
arheologice, de la simple fragmente ceramice ce trebuiau să caracterizeze toate epocile istorice 
(inclusiv cele modeme şi contemporane), conform celor stabilite de materialismul istoric, 
urmată de o frumoasă colectie de monede antice (peste 300) şi până la toate sortimentele de 
conserve produse de industria contemporană a oraşului . Erau şi câteva lucrări de artă, 
achizitionate sau luate cu împrumut de la pictorul tulcean Geo Cardaş. Câteva din lucrările 
sau piesele de atunci se mai păstrează şi azi în depozitul sau în arhiva muzeului. 

În vitrinele cu fauna naturalizată care încerca să dea vizitatorului informaţii asupra 
specificului bogăţiilor deltaice, un vitei cu două capete ocupa un loc central (pesă de atractie 
prin curiozitatea sa) Metamorfoza denumirilor date unui tablou care la început fusese intitulat 
,,Plajă la Sulina", apoi „Burjui la plajă" şi în final „Muncitori la plajă", rămâne, de 
asemenea, un aspect semnificativ al conceptiilor diriguitoare din acele vremuri. 

Aşa a început viata institutiei muzeale tulcene a cărei activitate de bază i-a fost încredintată 
regretatului învătător Nichita Bonjug. Deşi pensionar de mai multi ani, păstra încă dragoste şi 
pasine pentru munca muzeistică pe care o îndrăgise din tinereţe şi o practicase la şcoala sa din 
Alibeichioi (azi , Izvoarele). 

Un an mai târziu ( 195 1)  i-a fost dat muzeului şi un stat de funcţii cu 3 posturi, cel de 
director fiind dat, pe rând , unor activişti de partid sau de sindicat, iar cel de ghid a revenit 
bătrânului dascăl Nichita Bon jug. O suplimentare de funcţii la statul de fucţii care s-a făcut î 
1 953 a creat posibilitatea ca, pe lângă munca de ghidaj ,  să se poată organiza şi un laborator d 
taxidermie pentru formarea şi conservarea colecţiei de ornitologie şi de mamifere. Prin măsuri 
luate de Ministerul Culturii , privind coordonarea activităţii muzeale de către speciali 
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începând cu anul 1955 avea să se deschidă si pentru muzeul tulcean o nouă perioadă în l•J'lica 
dezvoltării sale . După câtiva ani de acumulări, de reparatii şi amenajări de noi spatii la demisolui 
clădirii, s-a reuşit ca în anul 1958 să se poată trece la o primă reorganizare a expozitiei. O parte 
a materialului e"<pozitional pe domenii a permis lichidarea aspectului eterogen al expozitiei şi 
o etalare a colectiilor pe sectii. Parterul clădirii i-a fost dat sectiei de ştiinţele naturir. În 
spatiul nou amenajat la demisolul clădirii s-a putut organiza expozitional colectia de arheologie 
care se continua cu etalarea celei de etnografie. Aceasta din urmă reflecta în noua gândire 
tematică drept o formă de prezentare a societătii modeme şi contempornne. 

Ulterior s-a adăugat şi colectia de artă plastică alcătuii � .  di11 lucrări ce oglindeau 
urbanismul şi cotidianul oraşului Tulcea. Posibilitatea trecerii la formarea unei adevărate colecţii 
de artă plastică a fost creată de măsurile politico-militare privind suspendarea restrictiilor 
regimului de granită de tip stalinist şi intrarea liberă (fără autorizatie) în oraş ( 1956). 

Fenomenul marilor confluente din „Barbizonul" românesc, dispărut prin pierderea 
Balcicului, aveau să renască acum, după 1956, în atmosfera patriarhală a urbanismului tulcean. 
Pe trotuarele oraşului, pavate cu marmură roşie, pe fiecare deal şi la fiecare deschidere de 
perspectivă vedeai acum, după ridicarea diabolicelor restrictii ,  un om aplecat asupra unui 
şevalet, înconjurat adesea de o gardă de curioşi .  În această postură l-am cunoscut pe Lucian 
Grigorescu, Petre Hârtopeanu, Gheorghe Naum, Dem. Iordache, Clara Cantemir, pe sotii Sofia 
şi Paul Uzum, pe Carmen Răchiteanu, Gheorghe Ivancencu , Eugen Ispir şi multi alti tineri 
creatori. Si ca localnicii să-şi vadă oraşul imortalizat pe pânzele de şevalet, în toamna anului 
1957 muzeul tulcean a organizat o expozitie temporară cu lucrările mai multor artişti. A fost 
un succes şi un început de drum neprevăzut. A urmat o achizitie, o actiune de donaţie şi ca 
atare, formarea nucleului viitoarei colectii muzeale de artă plastică. 

Alte noi amenajări de spatii pentru expunere, reparatii şi extinderi care, din anul 1 956 şi 
până astăzi n-au încetat, în nici un fel şi în nici un an, aveau să ducă la geneza şi posibilitătile 
de aplicabilitate a unor noi principii muzeale. Ideea debarasării de tipicul ce domina sistemul 
de organizare a muzeului de tip raional a găsit sprijin moral şi material la multi factori din 
conducerea de atunci, precum şi la colegi . Unii mi-au acordat încredere şi m-au sustinut la 
factorii coordonatori superiori , aşa cum a făcut regretatul meu şef şi prieten Fălticeanu Dumitru, 
altii mi-au acordat sprijin material şi informatii de specialitate - Stanciu Marcel , directorul de 
atunci al Acvariului din Constanta si regretatul Vasile Iacob - inspector în Ministerul Culturii,  
iar altii, ca Teodor Coman - prim secretar - mi-a dat ceea ce era mai important, toată libertatea 
să fac ce vreau şi m-a apărat de toate acuzatiile ce mi s-au adus (pe atunci eram singurul 
muzeograf în institutia tulceană). Acesta a fost drumul organizării primului muzeu tematic 
creat în timpul regimului comunist. În cei 1200 m.p. la care ajunsese suprafata de expunere în 
1962 (mărită în 197 1  la 1 500 m.p.) s-a creat Muzeul Deltei Dunării. Era muzeul închinat 
întrutotul acestei unităti fizico-geografice. Fauna şi flora ce caracterizează zona deltaică sunt 
şi astăzi expuse în forme naturalizate prin intermediul dioramelor şi a biocenozelor, iar cea 
acvatică ni se prezintă vie, în bazine de acvariu. Întregul muzeu era în afara oricărei interpretări 
politice, lipsit chiar şi de „portretul oficial". Noua formă expozitională se prezenta astfel 
publicului într-o manieră modernă, cu o tematică omogenă, într-un spatiu destinat realizării 
unei idei. Succesul noului muzeu de ştiinţele naturii , care şi-a deschis portile în iulie 1 964, a 
r.reat dorinta formării şi organizării unor noi unităti muzeale. Desfiintată între timp, printr-un 

·-\·rilor regionale, în anii 1 970- 1972 s-a reuşit să seînchege o nouă colectie de artă şi 
" nouă expozitie, de data aceasta într-o clădire proprie de pe strada 9 Mai ,  nr. 

e 1u atunci, în 1972, 140 lucrări, mai toate având aceeaşi temă: peisajul 
lianismul tulcean, omul şi culoarea locală. Lucrările expuse purtau 
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semnătura unor artişt 1 de re1onanţă, ca: C. Cuţescu-Storck, Gheorghe Plitraşc u, Francisc Sirato, 
Iacob Iser, Nicolae Toniza . Lucian Grigorescu, M. Bunescu, Stefan Popescu, Nicolae Dărăscu , 
Teodorescu Sion, St.avru Tarasov ş .a. 

Îmbogăţită mult printr-o serie de noi achiziţii,  cole.c�ia de artă plastică s-a bucurat de 
repartizarea, în 1 982, a unui nou edificiu. Este vechiul palat al pasalelor sangeacului de Tulcea 
de după 1 860 şi în care, după eliberarea Dobrogei ( 1 878) a f1 1nrtionat fosta prefectură şi apoi 
fostul Consiliu al judeţului Tulcea. Bineînţeles după intrarea aC'e'itu i edificiu în administrarea 
muzeului au urmat, din nou, alte reparaţii şi amenajări la cei 1 500 m.p.  ce constitue suprafaţa 
pe care o are această clădire, în vederea consolidării şi a creării unei continuităţi în circuitul 
expoziţional . În spaţiul realizat sunt expuse lucrări de pictură, de grafică şi sculptură începând 
de la academismul artei româneşti şi terminând cu cele ce apartin diferitelor curente ce se 
manifestă în arta românească contemorană. Posibilităţile de spaţiu dăruite de acest edificiu au 
creat condiţiile corespunzătoare pentru organizarea unor multiple forme de manifestări, de la 
colocvii şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, până la cele de educaţie şi cultuă 
generală: concerte de cameră, coferinţe, întruniri culturale etc . Totodată , noua mutaţie 
organizatorică a creat posibilitatea ca în fostul local al muzeului de artă să fie valorificată 
expoziţional colecţia de artă populară care şi-a deschis portile în 1 989. 

Între timp, cercetările arheologice au pus şi ele bazele unei astfel de colecţii. Este una 
din cele mai grele acţiuni căci, deşi zona este foarte bogată în monumente şi situri arheologice 
dintre cele mai variate, din ele nu poţi obţine însă patrimoniul necesar formării unei colecţii, 
decât prin lungi şi intense căutări . Au fost necesari ani de cercetări pentru formarea unei 
colecţii capabile să răspundă unor cerinţe minime ale organizării unei expoziţii permanente de 
arheologie. Evenimentul acestei zile sărbătoreşti s-a petrecut în anul 1 975, într-un spaţiu 
restrâns,  construit în jurul unei cazemate din primul război mondial . Succesul ei avea să aducă 
acestei unităţi realizarea unui nou edificiu care, odată cu terminarea lucrărilor de extindere ce 
urmează a se finaliza în cursul scestui an, va depăşi 1 200 m.p. Între timp, au mai fost realizate 
şi alte expoziţii sau micromuzee ca cele de artă orientală de la Babadag ( 1 973) , muzeul numit 
„Gospodăria ţărănească de la Enisala", reorganizarea şi extinderea expoziţiei memoriale 
„Panait Cerna", toate urmate şi completate de numeroase expoziţii temporare sau itinerante. 

Aspiraţiile spre ,,altceva", spre forme muzeale menite a schimba vechile principii de 
organizare expoziţională aveau să nască ideea proiectării unui muzeu în aer liber pe care, 
astăzi, l-aş numi cu mândrie, planul unui eco-muzeu. Departe de mine gândul că, la aceea 
dată, aşi fi cunoscut noţiunea, şi cu atât mai mult, principiile de organizare a unui eco-muzeu . 
Totul pornea de la cunoaşterea aspiraţiilor vizitatorului. Acesta doreşte să vadă într-un muzeu 
partea reală a lucrurilor sau dacă nu, el vrea să fie cât mai aproape de veridic, de natura vie, de 
monumentul arheologioc sau arhitectonic încadrat în mediul său natural, pe pictor în atelierul 
lui, pe meşter în activitatea sa etc. 

Proiectul acestui grandios muzeu , supus discuţiei şi aprobării forurilor locale în decembrie 
1 968 , a început să se materializeze peste trei ani după ce se obţinuse terenul necesar, în suprafaţă 
de 3 1 5  ha, situat în vecinătatea de nord-est a oraşului. Revista Muzeelor nr. 3 din 1 972 avea să 
rezerve multe pagini acestui voluminos proiect. Aici , pe o suprafaţă de peste 200 ha de baltă, 
landschafturile urmau să ia locul vechilor diorame din expoziţiile clasice, ca şi a volierelor sau 
a ţarcurilor din grădinile zoologice . Totul se baza pe principiul unor intervenţii asupra 
comportamentului păsărilor sau a mamiferelor în vederea atragerii lor în cadrul acestei 
microdelte. În jurul acestui mediu natural unde o dragă trebuia să lucreze mereu pentru 
amenajarea unor medii necesare creerii diferitelor biocenoze, urma să fie completat cu factorul 
om , prin aducerea unor gospodării complete în vederea realizării unei sinteze a satului 
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dobrogean . Din proiectul complexului muzeal, cum l-am denumit atunci , nu lipseau nici 
expozitiile pavilionare şi bineînteles, nici restaurarea unor unităti arheologice. Muzeul trebuia 
să constitue un obiectiv atractiv pentru drumetie activă pe dealurile împădurite din jur, cu 
suficiente mijloace de atractie şi recreatie, de la plimbări cu trenuletul (ce functiona la acea 
dată pentru transportul bolovanilor de piatră din cariera Bididia, la Dunăre) şi locuri de pescuit, 
până la folosirea telefericului pentru turiştii grăbiti . 

Un an mai târziu revista „Probleme economice" din iulie 1973 publica un alt proiect de 
acelaşi autor al celui amintit mai sus ca şi al rândurilor de fată. El se referea la valorificarea 
turistică prin crearea unor obiective muzeistice in silu,  la sau pe lângll monumentele 
arhitectonice sau arheologice. 

Aşa s-a născut ideea înfiintării şi organizării unui institut de cercetări pentru a găsi 
forme de valorificare muzeistică a unor zone din mediu ambiant, a monumentelor istorice şi 
de artă. 

Organizarea unui institut de muzeologie pe plan national a constituit un deziderat în 
dezvoltarea muzeistică românească de cel putin 35 de ani, dar în programul Ministerului 
Culturii, proiectul acestui obiectiv nu a căpătat încă un contur precis . 

Pentru noi, timpul n-a mai aşteptat. Necesitatea cunoaşterii marilor mutatii care s-au 
produs în viata economică, socială si mai ales în textura fomelor de manifestare spirituală a 
comunitătilor tinutului de la Dunărea de Jos au creat acest imperativ. 

În conditiile în care o institutie muzeală functionează după statutul traditional
intemational de tip muzeograic, cecetarea nu pote depăşi dimensiunile acestui domeniu. În 
acest caz, ea trebuie să se limiteze la functiile pentru care a fost creat: conservare, evidentă şi 
valorificare a patrimoniului său muzeal . Institutul de cercetări muzeale sau eco-muzeale 
modifică standardul cercetării la un grad muzeologic interdisciplinar. 

Pe de altă parte, zona Dunării de Jos, cu precădere Delta Dunării şi horstul dobrogean, 
prin complexitatea ecosistemelor ce le compun, prin pozitia sa geografică şi rolul strategic pe 
care l-a jucat în decursul istoriei constituie, la ora actuală, depozitul unui mare muzeu ce 
conservă un important patrimoniu natural, arheologic, istoric, cultural artistic şi spiritual . 

Cunoaşterea, studierea, conservarea şi valorificarea acestui tezaur necesită o amplă operă 
de investigare şi cercetare pluri şi interdisciplinară. În vederea organizării unitare a cercetărilor 
fundamentale din toate domeniile care concură la cunoatterea mediului, a civilizatiilor antice, 
modeme şi contemporane, la restaurarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
mobil şi imobil pe baze ştiintifice şi forme muzeale, conducerea Muzeului „Delta Dunării" a 
găsit receptivitate la Consiliul Judetean şi acordul necesar de la Ministerul de resort pentru 
transformarea muzeului judetean în Institut de Cercetări Eco-Muzeale. 

Prin Decizia nr. 188 din 19 martie 1993, Consiliul Judetean Tulcea a hotărât înfiintarea 
Institutului de Cercetări Eco-Muzeale de la Dunărea de Jos - Tulcea, prin reorganizarea 
Muzeului „Delta Dunării", ca fiind un centru documentar unitar în specificul Ministerului 
Culturii - după cum se spune în acordul dat - de valorificare prin forme unicat modeme a 
patrimoniului acestui tinut. 

Prin statutul său de organizare , Institutul functionează pe principiul autonomiei 
profesionale şi cu activitate în domeniul ştiintelor naturii si arheologiei, etnologie şi sociologie, 
istoria arhitecturii şi artelor, muzeologice clasică şi ecologică. 

Pe baza aceluiaşi statut, Institutul are structura tehnică aprobată de forul tutelar. 
Organigrama constitue structura sa organizatorică şi are un prim nucleu format din cercetători 
cu grade profesionale de specialitate şi grade auxiliare cercetării ,  coordonat de un secretar 
ştiintific. 
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Al doilea centru conlucrează cu primul de la care preia informatia şi întocmeşte proiectele 
de restaurare , de conservare şi valorificare muzeistică a rezultatelor obtinute de cercetători. El 
grupează mai multe sectoare de activitate, ca: sectia de proiectare, de restaurare a patrimoniului 
mobil , de restaurare şi conservare a monumentelor şi a rezervatiilor de orice natură, precum şi 
activitatea bibliologică, editorială şi alte forme de valorificare şi popularizare a patrimoniului, 
în afara celor cxpozitionale. Bineînteles, nu lipseşte nici serviciul financiar şi administrativ 
care, pe lângă evidenta de ordin contabilicesc, urmăreşte folosirea corespunzătoare a mijloacelor 
de transport, problema pazei şi a întretinerii tuturor unitătilor muzeale. Toate cele 1 5  obiective 
muzeale: secţi ile fostului Muzeu „Delta Dunării", casa memorială „Panait Cerna", expozitiile 
de la Babadag şi Enisala ca şi toate statiunile arheologice cu centrele lor de documentare sau 
monumentele arheologice ori arhitectonice, au devenit unităşi muzeale aflate în grija unui 
director adjunct şi 1.:onduse de către un cercetător pe o anumită functie. 

Ceea ce este mai important în viata Institutului este programul său de activitate. El este 
îndreptat în măsură egală, atât către activitatea de cecetare în toate domeniile înscrise în statutul 
său , cât şi spre cea muzeologică propriu-zisă: conservare, restaurare şi valorificare. Aceasta 
din urmă îmbrătişcaza întregul patrimoniu cultural national al zonei: rezervatii, monumente, 
valori mobile şi tot cea ce înseamnă obiectiv istoric, arhitectural sau care reflectă o formă de 
manifestare a spiritualitătii umane. 

Există situatii când unele teme de cecetare înscrise în programul de activitate nu pot fi 
acoperite cu forţele de specialitate ale Institutului, dar noul său statut crează posibilitatea 
angajării ,  prin contracte temporare, a unor colaboratori din afară. Printr-o astfel de formă 
contractuală s-a realizat o serie de teme de cercetare de mare importantă pentru cunoaşterea 
arhitecturii rurale tradiţionale, ori pentru realizarea studiului referitor la meşteşugurile specifice 
locului. Tot prin această formă de colaborare s-au realizat studii de ordin sociologic în Delta 
Dunării, ale căror teme de cercetare se prelungesc pe o perioadă de mai multi ani. La cele 
arătate mai sus se adugă şi temele de botanică, de entomologie sau ornitologie, de arheologie 
sau i1umismatică ori de istoria artelor. 

Specificul programului de cercetare al Institutului eco-muzeal din Tulcea constă în faptul 
că apmape toate temele urmărite nu se finalizează doar cu acele concluzii ce se desprind din 
problema studiată, ci şi cu cele de ordin muzeistic. Aşa se face că cercetările ecologice efectuate 
până acum asupra unor zone au dus la întocmirea documentatiilor pentru formarea de noi 
rezervatii nai urale, cum sunt proiectele pentru Muntele Consul, Vârful muntelui Secaru, Fântâna 
Mare, Fântâna Oilor, Dealul Bujorilor şi mai ales pentru formarea Parcului Naţional Măcin. 
Tot din acest punct de vedere, studiile înscrise în program urmăresc şi alte aspecte, cum este 
cel referitor la refacerea mediului natural în jurul cetătilor antice şi în primul rând pe cel al 
cetăţilor Dinogetia şi Argamum. 

Tot din acest punct de vedere, al conservării şi restaurării patrimoniului natural, arheologic 
sau arhitectonic, Institutul urmăreşte prin programul său şi activitatea de acest profil (conservare 
şi restaurare) pentru monumente. 

Pentru înfăptuirea acestui deziderat, după cum am menţionat în rândurile de mai sus, în 
cadrul Institutului s-a creat un centru de documentare şi proiectare pentru conservarea şi 
restaurarea patrimoniului cultural muzeistic mobil şi imobil.  Acest centru care reuneşte de 
fapt atelierele de proiectare şi toate laboratoarele de restaurare a reuşit până acum să întocmească 
nu numai astfel de proiecte pentru acest gen de lucrări, ci şi să urmărească executia unor 
obiective cum este cea destinată conservării monumentului paleocreştin de la Niculiţel şi chiar 
să execute lucrări de cosolidare şi restaurare la monumente arheologice. Prin sectia de restaurare 
a Institutului se execută lucrări de restaurare a cetătii Enisala ca şi cele de consolidare şi 
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restaurare a obiectivelor sau a edificiilor noi descoperite la stilurile arheologice de la Telita 
sau de la cetătile Argamum şi Halmyris. Aceleaşi tendinte şi aceleşi proiecte sunt prognozate 
în programul viitorului imediat şi pentru construcţiile cu arhitectură tradiţională, indiferent că 
ele se găsesc în mediul urban sau cel rural. Întreg acest program de restaurare sau conservare 
aflat, fie în curs de proiectare, fie în executie, nu face altceva decât să pregătească elementele 
de bază ale unor viitoare obiective muzeale sau simple monumente ce vor intra în circuitul 
cultural. 

Nu trebuie uitat că toate aceste noi forme şi tendinţe care s-au introdus ca o activitate 
ecologică în programul Institutului muzeal pentru păstrarea mediului natural, conservarea şi 
valorificarea monumentelor in situ de orice formă, nu exclud tradiţionalul din organizarea 
expoziţiilor pavilionare, permanente sau temporare şi cu atât mai mult valorificarea lor şi a 
cercetărilor ce le întreprind prin publicatii şi organizări de manifestări ştiinţifice. 

Pentru sustinerea unui program de cercetare interdisciplinar s-a avut în vedere crearea 
unei baze materiale care să faciliteze activitatea de teren sau cea de laborator. În acest scop s
a construit pe un ponton plutitor laborator-dormitor pentru cercetările de orice natură care se 
efectuează în Deltă. Asemenea baze de cercetare s-au creat şi în zona înaltă de la Celic-Dere 
destinat nu numai pentru crearea unui loc de documentare pentru perioadele pre şi protoistorice 
cum a fost destinat, ci şi altor activităţi de ordin ecologic, etnologic, de pregătire a studenţilor 
pentru activitatea practică etc. În acelaşi scop au fost create şi continuă a se dezvolta şi cele de 
la cetăţile Argamum, Capul Dolojman-Jurilovca şi Halmyris (corn. Murighiol). 

Într-un cuvânt, activitatea în noul Institut urmăreşte să creeze rezervatii şi obiective 
muzeale în veridicul creat de natură sau de evolutia noastră istorică. 
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ION FAITER 

POSTSCRIPTUM MARIN 

Mare, cântec din demult 

vieţi ursite în tumult 

sdruttl buza de nisip 

fuga-albastrtl-n arhetip 

Mare, trage înapoi 

mâna albd de strigoi 

peste fruntea-n departare 

cu mireasma de-nserare 

Mare, culca-ntre epave 

rascolirile bolnave -

Chip de orgd rastignitd 

poarta luna despletita 

Mai încolo, mai încoace 

cântec lin de dor se face. 
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DESTĂINUIRILE MĂRII 

Ci1rare de sânge 

drum al Mioriţei 

cu lacrimi de maci . . .  

Şi limanul larg 

scânteietor ca o minune. 
* 

Chipuri venind din adâncul 

timpului 
cu sfeşnice în mâini 

sau cu nilvoade 

Cu baltage şi fluiere 

sau cu faguri de miere 

prin izbelişti 

prin vâltori 

prin moarte 

Îngust e locul 

prin care putem coborâ 

Vezi despici:Jtura de lumind 

E viaţi:J sau moarte 

De la mine se zăresc 

doui:J mâini 

ţinându-se una de alta 

De la tine se zăresc 
doui:J pilsilri 

zburând una lângă alta 

Buchet de wri -
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nuntd reântoarsd-n 

legende 
* 

Între tine şi trecut 

e o amf ord de lut 

Între lut şi viitor 

e o ancord de dor 

e o frângere de stea 

sau un zbor de rândunea 
* 

Tăciunii nopţii 

se-nchid 

Bufniţele 

şi-au acoperit 

sufletul 

cu ochi de valuri 
* 

Aşteptare în rama 

de lemn proaspdt 

a serii 

Crengile cerului 

mângâie largul 

Marea priveşte 

statuia lui Ovidius Naso 

ca pe un reper 

al veşniciei 

Pe stela 

de înserare 

iubita îşi 

sddeşte gândurile. 
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SIMION NICOLAEV 
ALEXANDRU S. BOLOGA 

25 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA INSTITUTULUI 
ROMÂN DE CERCETĂRI MARINE 

Sărbătorim, cu satisfactie, 25 de ani de la crearea Institutului Român de Cercetări Marine 
(IRCM), la Constanta, în 1 martie 1 970. 

Dar, de fapt, ca şi în cazul altor institutii ştiintifice de prestigiu din tară sau străinătate, 
acest aşezământ are rădăcini mult mai adânci în timp, care merită evidentiate chiar cu pretul 
unei conciziuni maxime şi ca atare fără pretentia de completudine. 

Astfel , în ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor maritime în România - economice, 
sociale, turism , inclusiv cercetare ştiinţifică - trebuie reamintit întotdeauna că tara noastră a 
fost separată de Marea Neagră patru secole, până la Războiul de Independentă din 1 877 (5) . 

Totuşi, cercetările marine româneşti, legate initial de Marea Neagră, au debutat cu peste 
100 de ani în urmă, cu oceanografia fizică, fapt motivat de două aspecte practice: mentinerea 
navigabilitătii gurilor Dunării (la Sulina) şi proiectarea portului Constanta. Aceste necesităti 
au impus studiul influentei exercitate asupra ţărmului de către materialul în suspensie transportat 
de Dunăre, al curenţilor marini şi al structurii şi caracteristicilor litoralului românesc. 

Cercetarea biologică marină a debutat, de asemenea, spre sfârşitul secolului al XIX-iea. 
Acest început a coincis aproximativ cu preocupările similare la nivel mondial, precum, de ex., 
expediţia belgiană în Antarctica ( 1 897- 1 898), cu participarea celui mai remarcabil biolog român, 
E.Racovită. 

Expeditia de nouă luni la bordul crucişătorului MRR „ELISABET A", organizată de 
O.Antipa în 1 883, continuată în 1894 şi 1895 , a prezentat un interes regional deosebit. 

Dar chiar de la începuturile oceanologiei româneşti, interesul ştiintific a depăşit cadrul 
regional limitat al apelor teritoriale din Marea Neagră. O dovadă în acest sens o constituie 
invitarea României alături de celelalte state cofondatoare, la crearea Comisiei Internationale 
pentru Exploatarea Stiintifică a Mării Mediterane (CIESM) , încă din 191  O, prin personalitatea 
strălucită a ihtiologului G Antipa (3, 7). Gratie lui G .Antipa, printre altele membru al Institutului 
Oceanografic din Paris, desemnat oficial raportor pentru Marea Neagră (1927), CIESM şi-a 
extins domeniul cercetărilor oceanografice prin adăugarea bazinului Mării Negre. Tot el a 
devenit, un an mai târziu, raportor pentru întreaga Mediterană de est: Marea Neagră, Marea 
Marrnara şi Marea Egee. De la alegerea României ca stat membru (1925), două congrese şi 
adunări generale ale acestui organism international prestigios au avut loc în România, la 
Bucureşti ( 1935) şi Bucureşti - Constanta ( 1966). 

Prima staţiune de zoologie marină din România a fost întemeiată de I .Borcea, pionier al 
oceanologiei româneşti, la Agigea, în 1926, ale cărei rezultate au fost publicate de obicei în 
„Analele Universităţii din laşi". 

A urmat fon.darea Institutului biooceanografic, de către O .Antipa, organizator, 
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administrator general şi inspector general al Pescăriilor Statului , Ia Constanta, în 1 932; acest 
institut s-a transformat după 1 945 în Staţiunea de cercetări marine, promovând dezvoltarea 
cercetărilor asupra fizicii mării, zooplanctonului, ihtiofaunei şi pescuitului. 

Majoritatea activitătilor de cercetare marină, de teren şi laborator în perioada următoare 
celui de-al doilea război mondial a fost condusă de M .C.Băcescu, director al Muzeului de 
Istorie Naturală „G .Antipa" , continuator al tradiţiilor oceanologiei româneşti. 

În 1954, sub auspiciile Comisiei pentru hidrologie, hidrobiologie şi ihtiologie a Academiei 
Române, Institutul de biologie „Traian Săvescu" şi Institutul de cercetări piscicole initiază 
prin sectorul de biologie marină din Constanta cercetări complexe asupra vieţii şi condiţiilor 
de mediu din Marea Neagră. 

. Colaborările ştiinţifice internationale cu ex-URSS şi Bulgaria au permis nu numai 
aprofundarea studiilor privind cenologia bentală, hrănirea şi migratia peştilor, ci şi abordarea 
unor domenii şi spatii noi, ca microfilo- şi zoobentosul, zona prebosforică, sau analiza probelor 
biologice colectate în cursul unor campanii de cercetare marină întreprinse de alte tări . De ex.,  
specialiştii români sunt coautori ai ,,Determinatorului nevertebratelor din Marea Neagrlf" 
publicat de Academia de Stiinte a URSS ( 1968, 1969). 

La scurt timp Institutul de cercetări hidrotehnice a creat, în 1 960, Staţiunea de cercetări 
oceanografice din Constanta şi o staţiune de cercetare mai mică la Sulina. 

Un laborator de sedimentologie marină a fost creat la Bucureşti în 1964. 
O primă bibliografie completă asupra cercetării româneşti în Marea Neagră a fost editată 

de Comisia Natională pentru UNESCO a Academiei Române ( 1965) .  
La vechea Staţiune de la  Agigea, E.A.Pora, profesor de fiziologie animală la  Universitatea 

din Cluj-Napoca, a organizat în 1969, în colaborare cu Asociaţia Mediteraneană de Biologie 
Marină şi Oceanografie (MAMBO), primul curs internaţional asupra biologiei apelor salmastre 
ale Mării Negre cu publicarea prelegerilor în cele două volume „Biologie des eaux saumtitres" 
( 1 977). 

Din cele de mai sus reiese că în perioada 1960- 1970 s-a ajuns ca pe o lungime de litoral 
de numai 25 km să funcţioneze cinci unităţi de cercetare marină cu tutelare diferită, care 
desfăşurau într-o oarecare măsură activităti în paralel, fiecare cu mijloace proprii relativ 
modeste . Ca urmare a devenit necesară unificarea bazei materiale, informaţionale şi a 
personalului într-o instituţie cu un plan de cercetare marină unitar, în concordanţă cu necesităţile 
economiei nationale şi cu tendinţele existente în acest domeniu de activitate pe plan mondial. 
S-a născut astfel Institutul Român de Cercetări Marine (IRCM), ca rezultat al fuzionarii celor 
cinci institutii mentionate anterior (Tabel 1 ) ,  cu scopul îndeplinirii dezideratelor precizate, în 
spiritul continuării traditiei anterioare în cercetarea marină initiată de predecesorii E.Racoviţă, 
I .Borcea şi O.Antipa ( 1 ) .  

În primii 10 ani de existentă IRCM, ca  institutie de cercetare pluri- ş i  interdisciplinară, 
a apartinut Consiliului National pentru Ştiinţă şi Tehnologie. După 1980 institutul a fost 
subordonat temporar Ministerului Învăţământului ( 198 1 ), apoi Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare ( 1982) şi ulterior Centralei Peştelui şi Industrializării Peştelui (CPIP} 
( 1 982- 1 989) . După Revolutia Română din 1 6-22 decembrie 1 989, IRCM a fost afiliat 
Ministerului Mediului ( 1990) respectiv Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
(MAPPM), până în prezent. 

În tot acest răstimp conducerea IRCM a fost asigurată de directorii dr.ing. V .Iordănescu 
( 1 970- 1 975), dr.ing.G .Serpoianu ( 1 97.5- 1 976), C.A. ing.C .Tomescu ( 1 976- 1 982) , ing. 
M .Stanciu ( 1983-1990) şi dr.ing. S .Nicolaev ( 1 990 - prezent) şi directorii adjuncţi ştiinţifici 
dr. H.V.Skolka ( 1 970-1973), dr.ing. G.Serpoianu ( 1975- 1976), dr.ing. V.Iordănescu ( 1977-
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1 989) şi dr. A.S .Bologa ( 1 990 - prezent). 
Institutul şi-a început activitatea de cercetare cu următoarele laboratoare: 
- hidrologie şi poluare marină, 
- ecologie marină, 
- ihtiologie, 
- tehnica pescuitului, 
- geologie marină, 
- tehnologie marină. 
Crearea IRCM a reprezentat Bră îndoială un important salt calitativ şi cantitativ al cercetării 

marine româneşti (6). 
Deşi până în 1 980 - când s-a terminat clădirea proprie actuală - institutul şi-a desfăşurat 

activitatea în trei sedii („Centru", Agigea, „Antipa") şi nu a reuşit să obtină niciodată o navă 
proprie de tonaj mare, înfiintarea sa a fost extrem de benefică. Sunt demne de mentionat în 
acest sens: 

- aprofundarea şi amplificarea cercetărilor abordate anterior (oceanografie fizică, chimică, 
biologică, pescărească), 

- abordarea unor domenii de cercetare noi ca, de exemplu, poluarea, geologia şi tehnologia 
marină, 

- specializarea unor cercetători tineri în domenii diverse, în unele din cele mai bune 
institute de specialitate din tarii şi din străinătate, 

- rezolvarea cu succes a solicitărilor primite din partea unor sectoare de activitate 
economică în legătură cu exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze din platoul continental 
românesc, deschiderea Canalului Dunăre-Marea Neagră, realizarea unor obiective industriale 
în zona litorală, amenajările plajelor şi ale incintelor portuare, exercitarea pescuitului în Marea 
Neagră şi în Oceanul Atlantic, ş.a., 

- lărgirea cooperării intemationale prin aderarea la organisme intemationale de 
specialitate. 

O actiune deosebit de importantă a IRCM, soldată cu succes deplin din punct de vedere 
ştiintific, a reprezentat contractul realizat cu R.A. Libia, constând în cercetări efectuate în 
apele teritoriale şi elaborarea unor studii privind resursele pescăreşti exploatabile. Contractul 
a fost îndeplinit printr-un program complex de cercetări multidisciplinare, realizat cu nava 
trauler de mare tonaj „DELTA DUNĂRII" închiriată şi nava de cercetare „GILORTUL" 
apartinând institutului, în cursul a patru expeditii de câte 40 zile, în perioada 1 975- 1 976, în 
valoare totală de 1 1 50000$ SUA. În ciuda dificultătilor de ordin obiectiv şi subiectiv , această 
reuşită a demonstrat atât capacitatea profesională şi organizatorică a institutiei, cât şi dorinta 
de afirmare a tuturor celor solicitati. 

Pe parcurs, activitatea de geologie a trecut la Institutul de geologie şi geofizicii Bucureşti , 
iar cea de tehnologie marină, cu preocupări legate de pătrunderea şi lucrul omului sub apă, 
partial la Marina Militară. 

Se mai poate adăuga că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin CPIP, a 
acordat o atentie preferentială activitătilor de cercetare strict legate de exploatarea resurselor 
pescăreşti de la Marea Neagră şi zonele oceanice în care activa flota română de pescuit. 

Apartenenta actuală a institutului la MAPPM precum şi schimbarea la nivel national a 
anumitor mentalităti înguste privind cercetarea ştiintifică, inclusiv prin crearea Ministerului 
Cercetării şi Tehnologiei ( 1 992), au favorizat şi cadrul de desfăşurare a cercetării marine, 
conform posibilitătilor financiare actuale de la bugetul de stat (4) . 

În prezent IRCM dispune de un imobil principal cu laboratoare de cercetare şi anexe, 
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Tabel 1 

Principalele instituţii de cercetare marină din România 

Instituţia Anul 
Afiliere 

Fondator Înfiinţării 

Staţiunea de cercetări zoologice marine 
1926 Ministerul Învăţământului Agigea 

Prof. I. Borcea 
(Universitatea laşi) 

Institutul bio-oceanografic 1 932 
Dr. G. Antipa ---------- Ministerul Agriculturii 

Staţiunea de cercetări marine 1954 Pescăriile Statului 
Dr. G. Antipa 

Institutul de biologie marină 
1954 Academia Română Institutul de biologie „T. Săvulescu" 

Prof. M.C.  Bâcescu 

Staţia oceanografică Constanta 
1960 Consiliul Naţional al Apelor Institutul de cercetări hidrotehnice 

Ing. V.  Chiriac 

Laboratorul de sedimentologie marină 
1964 Institutul Geologic al României 

Acad. G. Murgescu 

Centrul Naţional pentru Ştiinţe şi 
Institutul Român de Cercetări Marine 1970 Tehnologie 

Rezultat din fuziunea celor cinci unităţi Ministerul Învăţământului 
de cercetare de mai sus Ministerul Agriculturii şi 

Prof. M .C. Băcescu şi Prof. E. Pora Industriei Alimentare 
(Centrala Peştelui şi 

Industrializării Peştelui) 
Ministerul Mediului, 

Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului 

Laboratorul de geologie şi 
Ministerul Geologiei 

sedimentologie marină 1975 
Dr. N. Panin ---------- Institutul de Geologie şi 

Centrul Român de Geologie şi 1993 Geo fizică 
Ministerul Cercetării şi 

Geoecologie Marină 
Tehnologiei Dr. N. Panin 
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navele „STEAUA DE MARE I" (570 c .p .) pentru cercetare şi pescuit experimental şi 
„PĂLĂMIDA" ( 1 50 c.p .) pentru cercetare în domen iul  costier, şalupa multifuncţională 
„EXPLORATOR" ( 1 50 c .p.), un parc auto, două baze experimentale pentru acvacultură 
(Ovidiu, Istria) , o unitate nucleară, un oficiu de calcul, o bibliotecă de specialitate şi un atelier 
de întreţinere şi prototipuri. 

Personalul permanent este în număr de 196, din care 80 cu studii superioare, 9 doctori în 
ştiinţe, 9 doctoranzi şi 3 profesori asociaţi. 

Domeniul major de cercetare continuă să fie Marea Neagră, îndeosebi sectorul românesc, 
datorită dotării actuale, dar expediţii ştiinţifice complexe au fost întreprinse, în afară de Marea 
Mediterană (Libia) , în Oceanul Atlantic (Argentina) şi Oceanul Indian (Somalia) de-a lungul 
timpului. 

IR.CM cuprinde acum laboratoarele de oceanografie, ecologie marină, reconstrucţie 
ecologică, tehnologie marină, colectivele de biochimie marină, radiobiologie, resurse pescăreşti 
oceanice şi oficiul de calcul , documentare, ediţie. 

Domeniile principale de activitate vizează următoarele aspecte: 
- sedimentologie şi morfodinamică litorală, 
- hidrologie şi fizică marină, 
- biologie şi microbiologie marină, 
- chimie şi biochimie marină, 
- ecologie şi radiobiologie marină, 
- ecologie aplicativă şi acvacultură, 
- poluare marină, 
- gestionarea resurselor pescăreşti, 
- inginerie şi tehnologie marină, 
- protecţia şi ameliorarea ecologică a lacurilor litorale. 
În consecinţă, ca unitate de cercetare interdisciplinară, IRCM reprezintă instituţia 

conducătoare în privinţa cercetării şi pescuitului marin; este totodată coordonator naţional şi 
punct focal pentru multiple sarcini şi responsabilităţi internaţionale, asumate de România, 
prin MAPPM, MCT, MAA şi MAE, în domeniul ştiinţelor mării. 

Tematicile de cercetare pe diferite termene sunt abordate în cadrul a două programe 
naţionale şi cinci programe internaţionale. IRCM colaborează activ cu 1 8  instituţii româneşti, 
întreţine relaţii de cooperări ştiinţifico-tehnice bilaterale cu 1 6  institute de specialitate străine 
şi contacte permanente cu 1 5  organisme internaţionale. Este implicat, totodată, în diferite 
acorduri , convenţii şi declaraţii internaţionale (2, 4). 

Dintre contactele ştiinţifice încheiate cu organisme internaţionale, mai recent, pot fi 
exemplificate cele finalizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), între 
1987- 1994. 

De asemenea, la solicitări interne sau externe, s-a colaborat la completarea unor baze de 
date şi fişiere internaţionale (CIESM/ GIR.MED, AIEA/ MARDOS, AIEA/ GLOMARD, FAO, 
CECAF), sau la care se lucrează în prezent (CoMSBlack, NATO, CEE/ EROS-2000) .  

IR.CM continuă să  fumizeze asistentă ştiinţifică ş i  tehnică, la  cerere, unor organizaţii 
diferite, autorităţi locale sau centrale şi firme de stat sau particulare, din România şi străinătate 
(de ex. PROLIF S.A. Constanta ,R.A. RENEL, ICIM Bucureşti, Universitatea tehnică - Istanbul/ 
Turcia, Entreprise Oii Ltd} Marea Britanie ş.a.). 

Alte servicii oferite de IRCM constau în accesul la cea mai bogată bibliotecă de 
specialitate din România, intervenţii cu scafandrierul autonom, organizarea de simpozioane 
naţionale şi internaţionale în domenii diferite (gestionarea integrată a zonei costiere, 
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biodiversitate, pescuit marin şi oceanic, poluare cu hidrocarburi, ONG), organizarea de cursuri 
de specialitate (biomarkeri) ,  întocmirea de documentatii .  

IRCM colaborează cu institutii de învătământ superior (Universitatea „Ovidius" 
Constanta, Institutul de Marină Civilă, Academia Navală „Mircea cel Bătrân", Universitatea 
„Dunărea de Jos" Galati, Universitatea ,,Marea Neagră"), prin sustinerea de cursuri universitare, 
cursuri de vară, lucrări de laborator, asistarea unor lucrări de stat şi de doctorat, activităti 
postuniversitare (masterat) . 

Dintre publicatiile IRCM mentionăm periodicele „Cerceti:Jri Marine - Recherches 
Marines" ajuns la nr.26 pe 1 993, ,,Anuarul oceanografic" şi „Halieutica - serie nouif'' (nr.1/2 
pe 1 990/1991) ,  precum şi autoratul sau coautoratul la lucrări de specialitate ca: ,,Ecologie 
marinii'', vol. 1-5 ( 1965-1976), „Ghid al peştilor din Oceanul Atlantic" ( 1970), „Ghid al peştilor 
din Oceanul Atlantic de nord-vest" ( 1 971  ) ,  „Peştii de la coasta vest africantf' ( 1 973), „Tratat 
de algologie", vol . 1 -4 ( 1 976- 1 98 1), „Le chinchard de la mer Noire, Etude monographique" , 
vol . 1-2 ( 1979), ,Jndrumătorul tehnologulut' ( 1985), ,,Principalele specii de peşti şi cefalopode 
din Oceanul Indian de vest. Determinator" ( 1987), „Tehnologia pescuitului prin traulare cu 
nave de mic tonaj în Marea Neagrtf' ( 1988), „Cartea traulistulut', vol . 1 -2 ( 1 989), „Ghidul 
principalelor specii de peşti şi cefalopode din wna Oceanului Atlantic est-centrar', vol. 1 -2 
( 1 989), „Principalele specii de peşti şi cefalopode din wna Oceanului Atlantic de sud-esf' 
( 1 99 1 ), ,,Diversitatea lumii vii. Mediul marin" ( 1 995) ,  „Dicţionar multilingv de peşti şi 
nevertebrate marine" (sub tipar) , „Enciclopedia maritimă românii'', vol. 1 -2 (sub tipar) şi hărti 
de pescuit pentru zonele FAO 34 şi FAO 47 ( 1 991) .  

Acest bilant a l  evolutiei IRCM în cei 25  de ani de existentă este desigur foarte sumar şi 
nu poate acoperi numeroase alte momente din viata sa ştiintifică, cu împlinirile şi neîmplinirile, 
aspiratiile şi sperantele sale. 

Exprimăm sentimente de apreciere şi gratitudine tuturor celor care, ca angajati sau 
colaboratori fideli, au contribuit, fiecare după puterea, vointa şi devotiunea sa, la îmbogătirea 
permanentă a prestigiului institutiei noastre. 

Cu ocazia acestei sărbători avansăm spre dezbatere participantilor la simpozion ideea 
oportunitătii de a completa denumirea institutiei noastre în Institutul Român de Cercetări Marine 
„Grigore Antipa", în vederea aprobării acestei initiative de către conducerea MAPPM, ca 
omagiu şi recunoştintă aduse unuia dintre cei mai distinşi oameni de ştiintă şi patrioti români, 
legat nemijlocit prin numeroase realizări de Marea Neagră, de cercetare marină românească şi 
prestigiul ei în lume. 
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FLORICA CRUCERU 

MUZEUL DE ARTĂ CONSTANŢA 

În devenirea edilitară, socială şi culturală a Dobrogei, după momentul 1 877, s-au implicat 
numeroasl' personalităti ale căror nume le cităm, la întâmplare: Vasile Pârvan, Ioan D.Nenitescu, 
Constantin Brătescu , Anghel Saligny, Ion Bănescu , Ioan N .Roman, ş .a.  Dar tot cam de atunci, 
aici, în Dobro�ea şi implicit Ia Constanta au început să vină şi să picteze artişti români ai 
tuturor generatiilor, de Ia Theodor Aman, Sava Hentia, Nicolae Grigorescu , Ştefan Luchian, 
Dimitrie Hîrlescu, Marius Bunescu ş.a., Ia generatiile dintre cele două războaie mondiale, 
Iosif lser, Ion Theodorescu Sion, Francisc Sirato, Nicolae N .Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Vasile 
Popescu,  Gheorghe Petraşcu şi foarte multi altii, apoi artiştii contemporani (de după 1 950) şi 
exodul lor estival se continuă încă. 

Muzeul de Artă Constanta a apărut, aşadar justificat, ca un însemn necesar al memoriei 
colective, aşa cum în deceniile 60-70 asemenea institutii ,  mai mari sau mai mici, cu profile 
variate, au apărut diseminate în toată tara, iar în Dobrogea, între 1 960-1975, nu mai puţin de 
opt: muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă din Topalu - 1 960; Muzeul de Artă Constanta - 1 96 1 ;  
Muzeul de Artă din comuna Limanu - 1 96 1 ;  Expoziţia permanentă Babadag - 1 963; Muzeul 
de Artă Medgidia - 1964 (reorganizat în 1975); Casa memorială Panait Cerna - 1 965; Muzeul 
de sculptură Ion Jalea - I 968; Muzeul de Artă Populară din Dobrogea - 1 972. 

Ctitor de instituţii muzeale, între ai căror pereţi s-au aşezat treptat mărturii ştiinţifice 
relevante - Muzeul de arheologie din Constanta, Mangalia, Marele mozaic roman şi parcul 
arheologic, Acvariul ,  apoi , Muzeul de Artă Vasile Canarache ( 1 896- 1 969) a venit în 
întâmpinarea nevoii existentei la Constanta şi a acestui aşezământ cuprinzător al valorilor 
artei româneşti într-un sistem închegat organizat: Muzeul de Artă. Căci lui Vasile Canarache 
în primul rând şi lui Vasile Vîlcu (autoritate locală atunci) datorăm noi, urmaşii, constituirea 
acestui lăcaş. Director al Muzeului de arheologie din Constanta, Vasile Canarache, parţial om 
al acestor locuri, căci vietuirea un timp la proprietatea sa de la 2 Mai îi „furase o bună parte a 
sufletului său de poet" - boem, dar, paradoxal, un extrem de bun organizator totodată, a avut 
ideea înfiinţării unei sectii de artă pe lângă muzeul pe care-l conducea. Pleda pentru acest 
demers întâi prietenia sa cu un număr impresionant de artişti, „călători estivali", la Mangalia, 
2 Mai, Balcic sau Constanta, pleda pentru acest demers prezenta unui nucleu deja existent în 
podul Primăriei Constanta. Este vorba de vechea pinecotecă (ceea ce mai rămăsese din ea 
după avatarurile războiului), înfiintată în 1928 pe baza lucrărilor participante la expozitia 
Semicentenarului Dobrogei (95 de opere au intrat în patrimoniul Muzeului de Artă, din cele 
300 câte figuraseră pe simeza expozitieijubiliare), ca şi de lotul de picturi aduse de la Balcic, 
la cedarea Cadrilaterului. Acolo se încropise o galerie permanentă, în care artiştii care doreau , 
lăsau opere după fiece vară de lucru; unele dintre ele au reprezentat, pe vremea în care cunoscutul 
colectionar Octavian Moşescu era primar al Balcicului ( 193 1- 1932), contravaloarea simbolică, 
desigur, a unui teren pe care primăria îl acorda unora dintre artişti, urmând ca aceştia să-şi 
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edifice, acolo locuinte. Acestor două loturi de pictură, primul muzeu de artă al tării,  din 
Bucureşti , aflat atunci sub conducerea pictorului M.H.Maxy ( 1 895- 1971) i-a adăugat un 
împrumut (transferat în 1965) de 1 50 lucrări din i;atrimoniul muzeului central, pentru închegarea 

unui ansamblu care să prezinte, fie şi lacunar, o sinteză a artei româneşti, de la Theodor Aman 
şi Nicolae Grigorescu la contemporanii anilor 60. Acestui fond i s-au adăugat câteva generoase 
donaţii ale unor artişti plastici născuţi în Dobrogea, precum Ion Jalea, Alexandru Ciucurencu 
şi Boris Caragea, sau care îndrăgiseră acest ţinut pe care-l frecventau, fiind însă legaţi şi prin 
durabile prietenii cu Vasile Canarache: Comei Medrea, Marius Bunescu, Ada Geo Medrea, 
Ion Irimescu,  Zoe Băicoianu, Henri H, Catargi ,  Constantin Baraschi ş.a. 

Cu acest prilej şi cu această zestre, în imobilul din strada Elena Pavel nr. 12 (devenită 

ulterior str. Muzeelor) fostă şcoală profesională, magazin sovietic, imobil de locuinte particulare 
etc., s-a amenajat şi s-a deschis, la 1 Mai 196 1 ,  Muzeul de Artă Constanta ca �cctir a celui de 

arheologie. Muzeografii Marcel Atei şi Constantin Georgescu, temporar numiti pentru această 
vară, au vegheat sectia, până în 14 octombrie 1961 , când la recomandarea Ministerului Culturii, 
Vasile Canarache m-a angajat ca şef de sectie. La 1 noiembrie al aceluiaşi an, secţia devenea 
instituţie independentă, cu statut juridic, cu ştampilă, cu director, o secretară, o maşină de 
scris „Optima", o călimară, un toc clasic cu penită, dar mai ales cu un patrimoniu de 350 de 
opere de pictură, sculptură şi grafică, în majoritate expuse. 

Dacă în primii ani de existentă ne-am propus intermedierea în relatia operă-public şi 
implicit impulsionarea vizitării sălilor muzeului de către un număr sporit de vizitatori, ulterior, 
prin munca celor câţiva specialişti, s-au organizat activităţi diverisificate, menite să stabilească, 
în timp, o activă difuzare a imaginii , punând accentul pe înţelegerea fenomenului artistic din 
interior, pentru a evita „respectul snob" sau „consumul pasiv" al produsului artistic. S-a urmărit, 
astfel, structurarea unui program de integrare a institutiei în viata culturală a oraşului, cu 
anume direcţii prestabilite, vizate de acţiunile întreprinse: expozitii temporare, conferinţe, 
simpozioane , sesiuni de comunicări, vizite în grup, ore tematice cu elevii etc . Muzeul a devenit 
astfel un „punct fix" , bine definit, al oraşului, pentru localnici ca şi pentru cei care-l cutreierau 

vara, singurul loc în care oricine intra era bine venit. Parcurgerea sălilor sale fiind, în egală 
măsură o cunoaştere a peisajului dobrogean pictat, preponderent reprezentat pe simeză, 

aparţinând epocii interbelice şi nu numai. Jumătate de secol , chiar mai mult, deoarece 
prezentarea şcolii româneşti de artă mergea (deşi parcimonios, din cauza unei acute lipse de 
spatiu atunci)-până la arta contemporană a ultimelor ei înfăptuiri . Căci prin taberele de pictură 
„Pontica", pe care le-am iniţiat, în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din Bucureşti încă 
din 1 972 la Topalu, 1 973 la Ostrov şi din 1974 până în 1 985 la Constanta (reluate de către 
noua conducere a muzeului, după 1990), se continuă, într-un fel, popasurile estivale ale 
generatiilor anterioare. Loc al odihnei active, mereu incitativ, Dobrogea continuă să determine 
mereu apariţia unor „fapte de artă" ce se integrează valorilor vitale ale poporului şi se înscriu 
decisiv circuitului muzeal. Astfel, apărut ca premiză a unui destin instituţional , ca o „soluţie" 
în ideea cuprinderii unui „trecut" artistic, muzeul a rămas deopotrivă deschis prezentului 

continuu. Andre Malraux făcea apologia „muzeului imaginar cu fastidioasele sale capodopere"; 
de ce nu am aduce si noi laudă muzeului „limitat", închegat cu trudă şi pasiune? Cu justificată 
mândrie putem privi acest muzeu , oarecum unic în ţară, prin bogăţia şi specificitatea colectiei, 
muzeului din Constanta. Când dorinţa de a cunoaşte şi pasiunea pentru „reprezentarea 
obiectului" expus se întâlnesc , muzeul poate fi socotit „deschis", chiar în pofida zilelor mohorâte 
si fără lumină, în pofida adesei pasivităti sau a indiferentei unora dintre vizitatori . Aflaţi la 
distantă de aproape trei secole de la apariţia primelor muzee, exclusiv particulare, de a căror 
bogăţie se putea bucura un public extrem de limitat, muzeele acestui veac - şi implicit cel din 
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Cosntanta - s-au bucurat foarte repede de prezenta vizitatorilor, aici cu atât mai numeroşi cu 
cât era vorba şi de turişti români sau străini, veniti în timpul verii. 

Patrimoniul muzeului constăntean a fost organizat, Ia începuturile sale, aşa cum am mai 
spus, conform unei conceptii cronologic-evolutive, care-şi propunea ca domeniu de cuprindere 

arta românească modernă şi contemporană, de la finele veacului trecut până în anii 60. Dar 
cum fondul de opere initial era mult prea mic, se cerea neconditional mărirea lui prin transferuri , 

donatii , dar mai ales prin achizitii. Ele încep să apară cu anul 1 962 şi vor cunoaşte o rigoare 
selectivă şi tezaurizatoare asigurată de criteriul valoric ce a conferit patrimoniului acumulat 
astfel, unitate. În cadrul acestui demers (al achizitiilor în principal) a intervenit un criteriu 

selectiv secund, de această dată tematic axarea pe subiectul dobrogean, motiv major de inspiratie 
în arta românească. O altă interventie care a operat mai ales la nivelul transferurilor şi al 
donatiilor, a fost acela a acumulării unor opere semnate de artişti născuti în această zonă, căci 
Dobrogea este tinutul care a dat tării peste o sută de artişti. Între aceştia: Ion jalea, Lucian 
Grigorescu, Boris Caragea, Alexandru Ciucurencu, Wanda Sachelarie, Spiru Chintilă, Cik 
Damadian, Ion Bitan, Ion Nicodim şi încă multi altii, sunt nume de referintă ale artei româneşti 

din acest veac. Astfel structurată ca principiu şi extinsă de la particularul unei norme interne 
muzeologice, cuprinsă în însuşi statutul de existentă a acestui tip de institutii, la generalizarea 
unei „politici" cultural artistice, selectarea critică de opere a fost, pentru noi o preocupare 
riguroasă şi continuă. 

Mărirea, în timp, a colectiilor (al căror fond a ajuns de la 350 în 196 1 ,  la peste 6845 în 
1985 şi la 7073 în 1995), a necesitat extinderea spatiului expozitional în noul local situat în 
Bdul Tomis, nr. 84, într-o primă etapă în 1982 (reorganizare de care m-am ocupat direct) şi în 
a doua etapă după 1990, coordonată de noua conducere a muzeului şi în acest fel patrimoniul 
acumulat între anii 1962- 1990 a putut fi valorificat în întregime . 

Achizitiile muzeului au vizat, cum era şi firesc, în principal pictura, apoi sculptura şi 
grafica; ele s-au aflat într-o continuă creştere cifrică datorită unor fonduri băneşti pe care 
muzeul le primea anual . Beneficiar aşadar al unor sume importante într-o perioadă în care 

mari colectii particulare bucureştene se autodesfiintau (Simion Mehedinti, Dr. Ion Siligeanu, 
Acad. Aurel Avramescu, Sică Alexandrescu, lvonne Pallady, Maria Tuculescu, Petru Bodeut, 
Mişu Weinberg, Octavian Moşescu ş .a.) muzeul a acumulat astfel numai opere de aleasă tinută, 

prestigiul calitătii lor fiind garantat de însuşi prestigiul colectiilor cărora le apartineau. Doina 
Păuleanu - actualul director al muzeului - s-a orientat în chip fericit, după 1 990, către 
achizitionarea, cu preponderentă, a unor piese de mobilier şi de artă decorativă. Expunerea lor 
în spatiile neadecvate prezentării picturii sau sculpturii , aduce un plus de interes şi un anume 
farmec expozitional. Căci ele vin să agrementeze colturi care, prin structura arhitecturală a 
muzeului rămăseseră nefolosite. Faptul este cu atât mai relevant cu cât piesele achizitionate 
(scrinuri, mici fotolii, dulapuri , comode, tapiserii şi vase din metal, portelan sau sticlă) , au fost 
selectionate cu grijă pentru valoarea lor interinsecă, muzeală şi estetică. 

Dar la diversificarea colectiilor au contribuit deopotrivă, de-a lungul anilor, numeroase 
donatii, care definesc două tipuri generale de donatori: primul ar fi acela al unor persoane 
care, din pasiune, din dorinta de investitii financiare, sau dintr-o temerară judecată critică, au 
adunat în folosul de perspectivă al obştei, lucrări. Secunda se referă Ia creatorii de artă înşişi, 
care au donat muzeului opere proprii, legându-se astfel de un ansamblu în care sunt reprezentati, 
ori de un spatiu, de un mediu vizual care a avut, în decursul devenirii lor artistice, rol formativ, 

cum este cazul lui Ion Jalea, Alexandru Ciucurencu, Cristea Grosu, Celine Emilian, Spiru 
Chintilă, Lucia Ioanid. Primului tip i se subsumează colectia donată de Dr.Vintilă O.Gheorghe 
( 1 898- 1978), care, după dotarea comunei sale natale - Topalu - cu un grup de 228 de opere 
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(pictură, sculptură şi grafică), cu care s-a constituit muzeul ce poartă numele părinţilor săi -
Dinu şi Sevasta VinLilă - a donat, în 196 1  muzeului de artă din Constanta încă 47 de opere 

semnate de Nicolae Grigorescu , Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Francisc Şitato, Nicolae 

N.Tonitza, Ştefan Dumitrescu şi Gheorghe Petraşcu . Aceluiaşi tip i se include şi donarea 
colecţiei scriitoarei Cella Serghi ( l 'XJ7- l 992), născută la Constanta, care grupează 23 de opere 
între care semnalăm alături de Iser, Tonitza, Şirato şi o suită de superbe compoziţii datorate 
Magdalenei Rădulescu. 

În sfârşit, prin acţiunea taberelor şi simpozioanelor de pictură şi grafică patrimoniul 
muzeal a cunoscut o creştere considerabilă, anuală de opere contemporane, începând cu anul 
1 972. Acţiunea se continuă şi astăzi, în acest ultim an alături de Simpozionul naţional de 
pictură, muzeul fiind organizatorul şi al unuia internaţional de ceramică. Modalitatea este 
benefică pentru creşterea şi diversificarea patrimoniului muzeal, ca şi pentru artişti. Căci , 

dacă peisajul dobrogean a atras artiştii aici , operând, în perioada interbelică seducţia unui loc 
de pelerinaj ,  pentru pictura românească, participanţii actuali ai simpozioanelor adaugă, 

universului generator de poezie specific zonei, prestigiul unei relatii ,  al unui acord cu 

modernitatea. 
Compendiu al artei româneşti de la finele veacului trecut până în contemporanitate, 

muzeul de artă din Constanta este unul dintre cele mai „frumoase" - în sens valoric şi  
expozitional - şi  mai bine organizate muzee de artă aflate în marile oraşe ale tuturor judeţelor 
tării .  Real „tablou de capodopere", el prezintă o suită de opere de pictură şi sculptură, expuse 
pe trei nivele ale celor două clădiri legate între ele; una-construcţie de sfârşit de secol ( 1 895), 
având elemente de decoraţie exterioară în stil neoclasic, cealaltă, modernă edificară între 1980-
1982. Spaţiul amplu, generos, inundat de lumină, pune în valoare, în „enclave" distincte, -
determinate de arhitectura clădirilor, cât şi de intenţia clară a muzeografilor organizatori - ,  în 
deschidere, lucrări de referinţă semnate de Theodor Aman, primul mare dascăl al Şcolii 
româneşti de Belle Arte bucureşetene, de Nicolae Grigorescu, primul impresionist român ale 
cărui opere au rămas şi în Fran ta mărturie a confruntării tânărului cu contemporanii săi francezi, 
la Barbizon, apoi opere datorate „angelicului" Ion Andreescu, dintre care „Plopi desfrunziti în 
lunca Cislăului" se disting ca o lucrare de excepţie, nelipsită din marile ansambluri de artă 

românească organizate peste hotare, la Tokio, Londra, Paris, New York, Bruxelles ş.a. În 
succesiune firească, Ştefan Luchian , pe care Nicolae N .Tonitza îl socotea „cel mai rafinat 
colorist din veacul nostru", este prezent cu câteva naturi moarte cu flori şi cunoscutul peisaj 

Colt din strada Povernei. Expunerea parterului muzeului este completată cu opere semnate de 

mari sculptori ai aceleiaşi epoci: Ioan Georgescu, Ştefan Ionescu Valbudea, Fritz Storck, 
Dimitrie Paciurea. 

La etaj , simeza unei vaste săli Pallady sustine nu mai putin de 35 de lucrări datorate 

artsitului: naturi statice şi nuduri de excepţie, ca şi peisaje inspirate de malul mării din Constanta, 
semn al prezentei sale aici în 19 13 .  Îi stau în vecinătate, la alt „pol" al referirii la ceea ce 

pictura din perioada interbelică a avut ca deosebită realizare, 33 lucrări semnate de Gheorghe 
Petraşcu. naturi statice şi peisaje, preponderent din anii 1933- 1940 (cea mai strălucitoare parte 
a creatiei sale) . Între acestea, peisajele inspirate de Mangalia, unde artistul a poposit vară de 

vară, populează simeza. 
Acest prim etaj al clădirii prezintă în continuare opere ale altor mari contemporani, 

configurate în „incandescente cromatice" ale reflexelor marine din pânzele lui Nicolae Dărăscu, 
lumea văzută-monumental -, a satelor Dobrogei, - chipuri de tătari - compoziţiile lui Iosif Izer, 
„suculentele" alcătuiri din peisajele inspirate de Balcic semnate de Jean Al.Steriadi ş.a. 
Sculptura spaţiului, portrete mici şi compozitii sunt semnate de Ion Jalea, Cornel Medrea, 
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Gheorghe Anghel şi Alex andru Călinescu. 
Etajul superior pre 1.1 ntă amplu „Grupul celor 4", alcătuire de referintă a artelor anilor 

1 924- 1933: Nicolae N.Tonitza, Stcfan Dimitrescu, Francisc Sirnto şi sculptorul Oscar Han. 
Pictura primului (N N Tonitza) are o gratie suavă în nuduri, o remarcabilă căldură în 

reprezentarea chipurilor de copii şi un puternic caracter decorativ al arabescurilor de fundal, 
evocatoare, în general de vers bacovian" .. .  verde crud, verde crud/mugur alb şi roz şi pur ...  " 
Dar Tonitza este şi pictorul care a semnificat într-un chip aparte, personal, dar poate cel mai 
fidel întinderile albastre ale mării străjuite de dealurile ocru-roz-sidefii , ale peisajului dobrogean. 
Îi stau alături Francisc Sirato cu strălucitoare flori şi peisaje de Tuzla sau Balcic, Ştefan 
Dimitrescu ale cărui compozitii cu personaje la mare şi peisaje ale locurilor dobrogene dezvăluie 
un observator al realitătii exprimate în pânze prin conture clare, definitorii,  ca şi multe, 
armonioase compozitii sculpturale semnate de Oscar Han. 

În clădirea a doua (prin comunicare directă) vom întâlni semnificativa fericita-aviditate 
de observare şi redare a detaliului în compoziţii ,  portrete sau peisaje (la fiecare într-un fel 
propriu) într-o suită de opere semnate de Camil Ressu, Sabin Popp, Ion Theodorescu Sion, 
Marius Bunescu , Petre Iorgulescu Yor, ş .a.  Apoi alte săli distincte, spatii inundate de lumină, 
prezintă cronologic, pe Vasile Popescu, Dimitrie Ghiaţă, Ion Tuculescu , Lucian Grigorescu , 
Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba şi Henri H.Catargi. În toată această suită, a cărei valoare 
este dată de marile nume şi mai ales de operele lor, peisajul dobrogean este prevalent, nu 
numai ca semn al importantei acestui „motiv" ci , mai ales, ca alcătuiri de exceptie, determinate 
de contactul artiştilor cu spatiul pontic. 

Unele opere datorate lui Corneliu Mihăilescu, M .HMaxy, Magdalena Rădulescu, Marcel 
Iancu - aceştia fiind câţiva dintre reprezentantii de seamă ai „avangardei", fac legătura cu arta 
contemporană, a lui Ion Musceleanu, Spiru Chintilă, Ion Pacea, Ion Gheorghiu, Ion Sălişteanu, 
Horia Bernea, Theodor Moraru şi multi alţii, care, datorită numărului mare de artişti şi calităţii 
operelor (aflate în depozite) , cunosc o anume alternantă ritmică în expunere. 

Mereu un miros plăcut, discret de curat, de proaspăt spălat se simte în muzeu, însoţind 
lumina clară ce inundă totul , ademenindu-te să priveşti şi să meditezi la destine artistice şi de 
viată, la arta culorii şi a bronzului, la avatarurile mobilierului expus, la „căldura" tapiseriilor 
din holuri , toate alese cu gust şi rafinament. În această atmosferă de linişte şi calm, de 
comunicare directă cu arta marilor creatori şi prin ea cu artiştii înşişi, poti regăsi climatul 
necesar contemplării. Cu acorduri de Bach, Beethoven sau Mozart în suflet, poti poposi pe 
odihnitoare bănci de mahon, să priveşti . Căci, deopotrivă Andreescu, Luchian, Tonitza, Pallady, 
Ciucurencu sau Baba şi ceilalti , fiecare în săli închegate, în care calitatea şi specificitatea 
operelor este egală cu sine pe cea mai înaltă treaptă a împlinirilor, cei pe care un mare colectionar 
originar din Constanta, Krikor H. Zambaccian îi numea „ . . .  nişte mari artişti, minuni, nişte 
zei", au lăsat posteritătii o parte din zestrea cea mai de pret a culturii noastre pe care avem 
datoria să o păstram. 

221 



MICĂ ANTOLOGIE DE POEZIE MARINĂ 

Ion VINEA 

TUZLA 

Val pal, stâncile arse, 

albastrul sat într-un inel de var. 

Femeile ti1rmului au obraz de mi1rgean 

şi se vând pe stras şi suliman. 

Vreau si1 ri1mân aici la Tuzla 

lângi1 valsurile moarte-n casa albi1 

când pleaci1 şcolarii rahitici 

şi-n plaji1 sângeri1 macul si1lbatic 

cheag tuşit în amiazafragedi1. 

Seara bate semne din far 

peste goarnele vagi de api1 

când se întorc pescarii cu stele pe mâini 

şi trec vapoarele şi planetele. 

1 923 

Ion Vinea. Opere, I, Poezii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, p. 21 
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Ion VINEA 

TRISTIA 

Sdfiu captivul tdu pe veci, 

si1-mi joci albastrele sonore lanţuri, 

încercuiti1 Mare de-un destin 

cântând în el sfârşitul şi-nceputul. 

Oaspe sortit grddinii de nisip 

abia ivind pldpânde anemone, 

legat de wdii mii de mii cu gândul 

şi priponit de pas prin şterse urme. 

O, dincolo de praguri şi cuvânt, 
prin rugd smuls edictelor avare, 

ca un suspin si1 trec din lumi în lumi, 

pe un şirag de amintiri stelare. 

1927 
Ion Vinea, Poeme. Ed.tineretului, Colectia „Cele mai frumoase poezii", 1968, p. 44. 
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Ion VINEA 

NOX 

Câmec din larguri prin golul orelor gemene, 

ce sttlari:J noapte prinde si:J ne legene. 

Departe visul mi-l poarti:J catargele candide. 

Sub adieri tremuri:J Tomis din genele-i palide. 

Drumurile de var lin sosind singure 

somnul si-i duc la sânul falezelor. 

Pregeti:J-n gemete zbuciumul apelor 

pas cu pas, îndelung, pe dig însoţindu-mi:J. 

Ademenite-n repaosul vag, uraganele 

de pretutindeni adorm în concertul talazelor. 

Teme-te inimi:J prinsi:J-n legenda mirajelor, 

înli:Jnţuitul neant pândeşte din plasele algelor. 
1928 

Ion Vinea. Poeme. E<l.tineretului, ColecUa „Cele mai frumoase poezii", 1968, p. 43. 
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Grigore SĂLCEANU 

ÎMI PARE-O NEAGRĂ, URIAŞE 
CRUCE 

Pe unde doarme lotca mea uitată? 

În care golf uitat o bate vântul? 

Cu ea odatd pdrăseam pdmântul 

Şi înfruntam nemdrginirea toată. 

Orice talaz îmi aprindea avântul, 

Strângeam mai tare mâna pe lopată, 

Cântam mai dârz când marea înspumată 

Se năpustea urlând să-mi fure cântul. 

Lopeţile s-au rupt şi luntrea-i spartă. 

Un cimitir albastru-mi pare largul; 

Povestea ei în plâns pe vânt se duce: 

Când se deschide-a depărtării poartă 

Şi nava intriI liniştit, - catargul 

Îmi pare-o neagriI, uriaşe cruce. 

Analele Dobrogei, 1929, fasc. 1-12,  p. 2 1 .  
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Grigore SĂLCEANU 

VISÂND ÎN UMBRĂ 

Visând în umbra încilperii, 

La focul vândt de stejar, 

Ni:Iluci în farmecul tilcerii 

Naintea ochilor ri:Isar. 

ln noapte uşa se deschide 

Spre singuratecile stânci: 

Vild marea vâjâind cum vine, 

Cu valuri mari din zi:Iri addnci . 

. Pi:Itrunzi în casi:I ca o umbri:I . . .  

Se-nchide uşa dupi:I tine 

Şi-ascult, la Silnul ti:Iu, talazul 

Cum urlil, spumegi:I şi vine. 

Analele Dobrogei, 17 ,  1936, p. 3 1 .  în volumul Nopti pontice, Poezii,  Bucureşti, Ed. Cartea Româneasd, 
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Grigore SĂLCEA�U 

DUPĂ FURTUNĂ 

Lespezi de veacuri bi'ltute, 

Lini$te grea de metal, 

Ti'irmuri cernite $i mute, 

Toate sunt roase de val. 

Lotcile-nfipte în duni'i 

- Scoici sfi1rdmate de mal -

Dorm înci1rcate de luni'i, 

Lini$tea grea de metal. 

Case de paie $i lut, 

Case turtite $i mici, 

Straniu ci1tun de furnici, 

Dangi1t de clopot pierdut. 
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1937. 

Analele Dobrogei, 19, 1938, p. 93. 



Darie VORONCA 

SÂNGELE DIN LAMPĂ 
(fragment) 

Spune-mi eşti fructul straniu adus dintr-o escali1 

Sau panglica albastra pe harta ci1li1toriei? 

Ochiul descifrând oraşele ca pe nişte inscripţii 

Pas lunecând pe sârma voiajului perpetuu? 

Nedesluşite-ntoarceri din magice contururi 

'Zi1pezi în latitudini între animale obscure, 

Pupili1 ca o ptlstlre în migraţiuni eterne 

Cdnd visul ca o lampi1 îţi lumineaztl scrisul. 

Sau oceanul din ghemele de meduze 

Lumina ca un greer cutreerând prin spice 

Cascada ca o femeie cu stelele la picioare, 

Mâinile cari primesc stofa de p�eţ a unei umbre. 

Ca si1 ma smulgi din mine cajlaci1ra dintr-o cremene 

Şi gura mea si1 muşte luna singuri1ti1ţji, 

Cu inima-ncleştati1 pe gratii ca o mâni1, 

Si1 ma loveşti de-oţelul evenimentelor. 

Cil si1-mi amestec suflul cu ri1sujlarea marii, 

Şi apa si1 mi1 primeasci1 în tunelul ei de frunze 

Prin schelele ridicate de aurori1 în abur, 

Când mâna regi1seşte harpa copilăriei. 

llarie Voronca. Palmos (şi alte şase poeme), &I.Vremea, 1933, p. 1 16. 
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Lucian BLAGA 

ASFINŢIT MARIN 

Piere în jocul luminilor 

saltul de-amurg al delfinilor. 

Valul acopere numele 

scrise-n nisipuri, $i urmele. 

Soarele, lacrima Domnului, 

cade în mările somnului. 

Ziua se curmă, $i ve$tile. 

Umbra măre$te pove$tile. 

,Steaua te-atinge cu genele. 

Mut tiJlmăce$ti toate semnele. 

Ah, pentru cine sunt largile 

vremi? Pentru cine catargele? 

O, aventura, $i apele! 

Inimă, strânge pleoapele! 

Lucian Blaga. La curţile dorului, 1938. În voi. Poezii, Bucureşti, Ed.pt.lit., 1966, p. 1 80. 
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Dumitru OLARIU 

PONTICA 

În piatrCl şoptii un poem de metal preţios, 

Uimit st'1pdnindu-mi cuvdntul pe buze mereu; 

Dar marea-nflorea mai frumos 

Pe flac'1ra trupului t'1u. 

În inim'1 peana sfios am muiat-o -

Şi marea creştea mai înalt'1 ca nişte suspine, 

Mustrdndu-mi iubirea pe care-am cdntat-o, 

Fiord str'1b'1tut doar în vis, doar de mine. 

Cu dang'1te pas'1rea morţii în gdnd viscolea . 

- Proscris s'1-mi mai port nenorocul prin viaţd, nestins? 

De valul regretelor veşnic lovit şi învins? 

Statornic ruginile gândului r'1u le coclea. 

Vdntul pe ţdrm alerga fluturându-mi în lungile-i coame 

Grabnice stoluri de nopţi nedormite, de ani; 

M'1-nf<Jşurau mdtăsoase ca nişte liane 

Şi m'1 dureaufdlfdiri de-obositi, r'1t'1ciţi cormorani. 

Atunci cobordi printre negrii fiori, 

Departe de tine, a/ard de vreme. 

În vechile bolţi sângerau înc'1frunţile vechilor spini arz'1tori, 

Eu singur vegheam la trireme. 

Dumitru Olariu. Cringurile cerului. Poesii. Constanta, ,,Litoral", 1939, p. 39. 
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Dumitru OLARIU 

DOBROGEA 

Taril de foc, amvon de cocori ... 

Pescarii scot soarele-n plasil din mare, 

Cu hohote ro$ii în wri isbucne$te lumina; 

Pe câmpuri azi macii se-mbatil cu sângele vechilor zei. 

Unde încep descuiatele-ţi raiuri $i cine 

Ar putea spune? Doar rugii cu crengi de tilmâie. 

Singurătatea în vaste oglinzi bântuie$te, 

Necheazil cucuta în inimil. 

Jar crud biciuindu-i cu patimil sânii, 

Câmpia $i-i obrilznice$te-n rotunde movilii 

Si-!lprin$ii luceferi adeseori cad în ispitil, 

În nopţile plastice ca ni$te amfore. 

Albe ciltune $i-adunil bordeele-n poalil 

Si nemilrginit apoi sângereazil în stepil un fluer 

Lângă putrede ghioluri, biltrâne miresme 

Î$i blesteamil luntrile-n care au cilliltorit. 

/atil geamia ciule$te urechea la ceri 

Pornesc, oare, norii la brat cu furtuna 

Sau numai salcâmii oftează privind îngroziţi 

În sterpe fântâni semne aspre de secetil? 

Fâlfâie galbene $aluri de rapiti pe umilrul tilu, 

Iarna prelung înfloresc mânioasele holde de vifor, 

Taril dejoc, taril de tainil, 

Pe care-o silrut pătima$ ca pe-o dragoste vie. 

Dumitru Olariu. Cringurile cerului. Poesii.' Constanta, ,,Litoral", 1 939, p. 46. 
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Dumitru OLARIU 

NECUNOSCUTA NOASTRĂ TOAMNĂ 

Galbene râpi oţetarii prin toamnll în goani1 strilbat, 

Cu ţiglele arse-ale frunzelor smulse de vânturi şi sparte, 

Din nou rilsucindu-şi şurubul lor înflilcilrat 

Prin aerul tare, ca nişte grilbite catarte. 

O, insulil nelocuitil a singurdtilţii adânc sfâşiatil 

De ghiara nisipului ce se crispeazil în dune, 
lnaltil, si1lbateci1, ţilrmii pustii şi-i aratil; 

Fiorii ei stranii în suflet cutremuril strune. 

Desfilşuril stepa din zare în zare un vechi pergament 

Pecetluit cu movili, împietrit în misterul virgin. 

Auzi lilmurit uneori, în tilcere, cum broasca ţestoasil, 

ln cuibu-i de cremene sgârâie drumul, strident trudit pelerin. 

Ce delte haotice dilatil în ochii lor verzi! 

Hipnotic rilstoarnil coloanelor groazei, de cute. 

ln tu/burul fluviu al nopţii ce grele nelinişti desmierzi 

Simţindu-te singur şi supt de pdianjenul /unei cu sete; 

Acvile marine plutesc intonând geometricul sbor, 

/şi pune brilţilrile-amurgului toamna, sunându-le iar -

Si pasul în rocafragilil a brumei uşor se aşterne, uşor, 

Precum ai atinge cu buzele-abia un pahar. 

D.Olariu. Crlngurile cerului . Poesii. Constanta, ,,Litoral", 1 939, p. 65. 

232 



Al. GHERGHEL 

ŢĂRM DE MARE 

Ti1rm zdrenţuit lângi1 mi1ri de furtuni1: 

Ti1rm însorit lângi1 ape-nflorite: 

Nave, din ţi1ri depi1rtate, sosite: 

Stoluri ce-n psalmii pleci1rii se-adună! 

Lacrimi, ali1turi de vise-mplinite: 

Torţe aprinse la vatra din Luni1: 

Gong ce-n sideful de scoicil rilsuni1: 

Stânci din zenit în abis prilbU$ite. 

Val de-ntuneric, orgie de soare, 

Suflet în care se naşte şi moare 

Tot începutul ca şi tot sfârşitul! 

Prag de pe care sorbim infinitul 

Când plâng în noi aducerile-aminte 

Şi râd ispitele morţii în minte! 

Al .Ghergbel . Pe ţlrmul mirii. Poeme. Constanta, Editura „Dobrogea Jună" , /  194 l/. 
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Constant TONEGARU 

O MIE DE VÂNTURI 

Marea era o Marchizi1 ce-şi tremura dantela pe ţi1rm 

undeva printre astre culcându-şi fruntea bolnavi1; 

un vânt îi bântuia trena inocenti1 

şi pe ţi'1rmul acesta nu mai naviga nici o navi1. 

Eu eram de departe, o statuie din scrisuri, o piatri1, 

iar Marea era Ciclop cu ochiul de aur sau doamna 

Marchizi'1? 

Pierdut ascultam cum privirea ei declama ti'1cerea 

matrozilor ti'1iaţi în taverne şi lamentaţi de brizi'1. 

Deodati1, ah! . . .  fli'1ci'1ri dogoreau pe zare imense, 

ca şi când dincolo de vitralii mureau Sodome, 

ca şi cum se incinerau pi'1durile de mi1rgean 

şi pe ruine di1inuia patetic un nimb de fantome. 

Duşi de freami'1tul apei spre continente lunare -

obraji, obraji de sidef pluteau pe fregate, 

şuviţe din pi1rul Dianei fluturau la catarge frenetic 

al cincilea punct cardinal si'1 mi-l arate. 

Marea era Ciclop cu ochiul de aur ori doamni'1 Marchizi'1? 

C.Tonegaru. Steaua Venerii . Buc„ Ed.pt. lit„ 1969, p. 8-9. 
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Constant TONEGARU 

PROFETUL ALGELOR 

A rdmas Marea cu limba îngheţatd pe dig 

cu morunii înauntru ca într-o vitrind 

iar sufletul meu desjă.$urat spre larg 

e un bilet de închiriat din hârtie velind. 

Înainte Marea se îndoia la oriwnt 

ducând Luna înfloritd ca un crin departe 

$i batistele ţâ$nind din mâinifluturau,fluturau, 

pdreau iepuri cd/când peste holde sdrate . 

Într-acolo prea $i-a decolorat numele prin toţi porii 

femeia cu coadd de pe$te, 

într-acolo pe vâslele mele cu pene 

din locul unde Marea s-a rupt, crucea Sudului cre$te. 

Veniţi Tritoni cu cerul gurii întunecat 

$i treceţi-md prin talii subţiri de piroane; 

ca un „ De Profundis" curs din orgd 

a$tept talazurile deasupra sd se rdstoarne. 

Cei ce sufld pe ţdrmuri în scoici 

la soclul meu vor veni sll se închine 

cllci de pe treapta unui cântec cobor 

sub cordbii din Sud cu smochine. 

Atunci poate am sll fiu dat la ziar 

$i în instrumente imn nou va fi strivit pe clape -

acum sd zic cll-i pllrul Ofeliei dusi:J de valuri 

si:J intru în adânc pe buze vreau plante de ape. 

C.Tonegaru. Steaua Venerii, Buc., Ed. pt. lit., 1969, p. 1 97. 
Selecţie de LILIANA LAZIA 
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ILEANA PITRESCU 

Incursiuni în sculptura românească 

MUZEUL „ION JALEA" 

Clădirea care adăposteşte Colectia de 
sculptură „Ion Jalea", sectie a Muzeului de Artă 

Constanta, este situată într-una din zonele 
pitoreşti ale oraşului. frecventată de turişti pentru 
perspectiva pe care o oferă asupra mării, falezei 
şi portului . Construită la începutul anilor '20, în 
stil românesc (cu arcade olteneşti si cerdac) , a 

apartinut lui Constantin Pariano - cunoscută şi 
respectată personalitate a judeţului Constanta. 
Originar din Oltenia, vechi conservator, deputat 
de Vlaşca, Constantin Pariano se stabileşte la 
începutul secolului în Dobrogea, fiind prefect 
al judetului Constanta în perioada 1 9 10- 1 9 1 3 .  

După moartea l u i ,  în 1 929, casa este 
închiriată Consu latu lui Englez , trecută în 
patrimoniul statului după război ,  iar începând 

din august 1968 aici se află Colectia sculptorului 
Ion Jalea. 

Aceasta s-a constituit pe baza donatiei 
sculptorului , după cum şi mărturisea: „donatia 
pe care am făcut-o Constantei este expresia 
sentimentelor de dragoste şi gratitudine pentru 
tinutul dobrogean unde m-am născut, în amintirea locurilor care mi-au încântat copilăria şi 
tineretea". 

Donatia atestă şi întregeşte legătura pe care artistul o păstrează cu această parte a tării,  

în care s-a născut, în comuna Casimcea, la 9 mai 1 887. La Constanta, în 1 899, Ion Jalea a 
primit întâile lectii de iniţiere artistică de la pictorul Dimitrie Hârlescu , ca elev al acestuia la 
Gimnaziul din localitate. Ion Jalea se înscrie apoi la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti , ale 
cărei cursuri le urmează între 1907- 1 9 1 1 ,  lucrând în atelierul unuia dintre cei mai mari sculptori 
români, Dimitrie Paciurea. Întâlnirea artistului cu publicul este marcată de anul 191 1 ,  când 

expune la Expozitia oficială a artiştilor în viată, ca şi la Expozitia Tinerimii Artistice. În 1 9 1 5 ,  
după prima expozitie personală, îl găsim pe Ion Jalea la Paris, unde frecventează Academia 
Julien, cu profesorii Paul Landovski, Henri Bouchard şi Jean Laurcns. Dar dezvoltarea lui 
Jalea la Paris se va face nu sub influenta acestor artişti de orientare academistă, ci sub aceea a 

l ui Auguste Rodin , mai târziu, a lui Antoine Emil Bourdelle. Fără să fie un eclectic , Jalea va 
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îmbina în sinteza fericită a artei 
sale,  unele „virtuti ale 
modelaj u l u i  rodinian" cu 
constructia viguroasă , 
arh itecturală ,  însu şită de la 
B ourdelle,  dar vizând mereu 
simplitatea, franchetea, specifice 
artei sale. Studiile pariziene , care 
cu prind perioada anilor 1 9 15-
1 922,  s u n t  întrerupte de 
participarea artistului în războiul 
din 1 9 1 6- 1 9 1 8  în care , la  
Mărăşeşt i ,  grav răn it ,  
„locotenentul în rezervă Ion Jalea, 
în pericol , este greu salvat după 
ce-şi pierde bratul stâng". Mutilat de război, atacat în însăşi ratiunea sa de a fi ca artist, eroul 
din 1917  dovedeşte o tenacitate eroică reuşind să lucreze ca sculptor doar cu dreapta. Si numărul 
operelor ieşite de sub mâna lui unică este imens, iar calitatea lor, profesional vorbind , ca şi 
vibratia umană din care s-au nutrit, au uimit criticii şi publicul. Participă regulat cu lucrări 
reprezentative în cadrul Saloanelor Oficiale sau expozitiilor anuale, organizează expoziţii 
personale, fiind mereu mai apreciat în tară şi în străinătate !*) 

În cele 9 săli de expunere ale Muzeului „Ion Jalea" , vizitatorul descoperă o selectie 
caracteristică pentru evolutia conceptuală şi stilistică a sculptorului, desfăşurată pe o perioadă 
de activitate care însumează câteva decenii. Această colectie întruneşte armonios un ansamblu 
definitoriu pentru arta lui Ion Jalea, fiind un reper reprezentativ pentru sculptura modernă şi 
contemporană. Lucrările sale sunt prezentate într-o înlăntuire tematică, în functie de trăsăturile, 
de caracteristicile care le apropie. De aici şi impresia unui echilibru în expunere. Fiecare 
lucrare în parte se detaşează totuşi, datorită mijloacelor de expunere folosite, care urmăresc şi 
individualizarea exponatelor, dar şi evidentiază mesajul pe care îl transmite ideea tematică 
abordată . Ceea ce face posibilă comunicarea, sau figurativ vorbind, dialogul continuu dintre 
exponate şi vizitator. 

Operele expuse, realizate în bronz, marmură, piatră şi gips oferă, în cadrul ansamblului 
constituit, o imagine generală asupra creatiei artistului , evolutiei şi îmbogătirii limbajului său 
plastic, în fiecare etapă parcursă. Tematica sculpturii sale cuprinde o serie largă: opere alegorice, 
mitologice, schite de pe front, figuri de tărani,  nuduri, portrete, compozitii monumentale. De 
pe faleză, celebrul Arcaş odihnindu-se priveşte spre zări nesfârşite. În expozitie se află 
originalul în gips, de fapt o schită a monumentului, realizat prin modelaj de Ion Jalea. 

Expoziţia este o retrospectivă a genurilor abordate de artist de-a lungul vietii .  Sub 
influenta lui Rodin , la începutul creatiei, Ion Jalea realizează în 1 9 1 5 ,  Căderea Îngerilor şi, 
apoi, Lucifer, teme ce l-au preocupat un timp cum reiese şi din alte exponate. În continuarea 
Colectiei se află câteva valoroase portrete ale unor cunoscute personalităti ale vietii culturale 
româneşti,  precum: Liviu Rebreanu, Pictorul Rosenthal . Fără a avea viziunea arhetipală a 
lui Brâncuşi, Jalea este valorificatorul folclorului românesc în sculptură. Astfel, în personajul 
Sfarmă-Piatră se detaşează sentimentul cutezantei în lupta cu natura şi încrederea în forta 
omului. Jalea a oglindit drama primului război mondial, dezvăluind suferintele, jertfele şi 
efortul ostaşilor. În Cal căzut, apar doi soldaţi, căznindu-se zadarnic să urnească animalul 
istovit, prăbuşit la pământ. Soldatii şi amimalul constitue o scenă impresionantă, caracteristică, 
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elocventă a greutătilor războiului şi cumplitelor lipsuri. 
Ion Jalea a fost preocupat şi de sculptura mică, de vitrină. Astfel sunt prezentate 

numeroase statuete pline de adevăr şi expresivitate, inspirate de viata şi munca oamenilor 
simpli: Omul cu lopata, Cosaş, Bivolar, Oameni cărând saci, Femei la semănat, Prăşitoare, 
Ţăran cu grebla. Cunoscând îndeaproape pe oamenii din popor, traiul lor aspru, familiarizat 
cu psihologia lor, Jalea a fost în măsură să lărgească tematica sculpturii de gen şi să creeze, 
mai târziu, portrete şi figuri statuare de o anume fortă şi autenticitate care dau măsura talentului 
său. Capul Sfântului Pantelimon - care în legende apare ca tămăduitor de boli şi sprijinitor 
al celor în suferintă - lucrare realizată în 1929, a rnnstituit o sinteză în portretistica sculptorului. 

În portretul Tatălui meu - admirăm psihologia unui bătrân încercat de viată, de greutătile 
sociale, dar care şi-a păstrat demnitatea şi agerimea, ajungând la înţelepciune. Autoportretul 
său de artist este, de asemenea, grav şi meditativ ,  exprimă totodată o blândeţe şi o duioşie 
retinută. Torsurile şi nudurile feminine, realizate cu o vădită acurateţe, sunt poeme în piatră 
ilustrând sensibil supleţea şi vigoarea unor fiinţe robuste. În armonioase atitudini, uneori culcate, 
alteori sprijinindu-se în mână sau în coate, aceste nuduri feminine ating desăvârşirea prin 
construcţia şi proportiile lor şi, mai ales, prin caldul modelaj al carnaţiei. 

Deosebit de expresive sunt reliefurile în piatră şi în ipsos patinat: Pegas, Centaurul, 
Dragoş-vodă, care constitue capodopere ale artistului , strălucite dovezi de măiestrie tehnică. 

Suita lucrărilor expuse relevă coordonatele operei unuia dintre cei mai de seamă sculptori 
ai românilor, care, prin creaţia sa legată de viata şi viziunea populară, constitue un moment 
important în dezvoltarea valoroasei noastre şcoli naţionale de sculptură. 
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NOTE 

•) 1914 - expune la „Tinerimea artistică"' şi „fapozitia artistilor în viaţi", unde obtine un premiu. 
- În luna mai are loc prima sa expozitie person11lll. Expune la „Tinerimea artistici" şi la ,,Expozitia artiştilor în 

viatl". 
- În ianuarie 1918,  participii la Expozitia de picturii şi sculptura a artiştilor mobilizati la Iaşi. 
- Expune, în 1920 şi 192 1 ,  la Saloanele de Toamnl la Paris, la primul doull busturi, la al doilea Hercule 

doborând Centaurul. 
- În 1922, expune la ,,Arta români". La sfârşitul acestui an, are o expozitie personali la Ateneu. 
- În 1926, expune la Cllminul Artelor numeroase lucrllri, printre care: Are&lj odihnind, Bercule dodorind 

Centaurul, Centaurul, Ceotaureasa, Femeie cu harpa, Omul cu lopata, Oameni cirind sad, Ţiranca cu dovleac, 
�itoare. 

- În 1927, expune la salonul oficial, Portretul taWul meu şi, la Expozitia de Artll Români, Are&lj odihnind. 
- În 1928, participă la Salonul oficial şi expune la ,,Arta RomânA". 
- În 1929, noiembrie: expozitie personali la Ateneu. Este premiat la Expozitia lntemationalA de la Barcelona. 
- Între 1930 - 1934 expune la Salonul oficial. Participi la expozitiile de la Rotterdam şi Stockholm. 
- În 1935 expune la Salonul oficial, Autoportret. 

· 

- 1937, expune la Salonul oficial. Decorează pavilionul României de la Expoziţia Intemaţionall de la Paris cu 
friza România. I se expune acolo Victorie şi Autoportret. I se conferll marele premiu al expozitiei pentru sculptură. 

- În 1938, expozitie personală la Bucureşti. 
- În 1939 expune la Salonul oficial portretul scriitorului Liviu Rebreanu. DecoreazA pavilionul României de 

la Expoziţia Intemationall din New York cu Povestea Neamului şi statuia Rominia. 
- În 1941 , expoziţie personali la Ateneu. I se decemeazll premiul national pentru sculpturi. 
- Între 1942 - 1947, expune la Salonul oficial. 
- Între 1949 - 1955, participă la Expozitia de stat. 
- În 1958 este organizatll la sala Dalles: Expozitia retrospectivA Ion Jalea, cuprinzând aproape 100 de opere. 
- Între 1959 - 1963 participă la expozitii de Stat. 
- În 1964 expozitia centenarului Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu", la Bucureşti. 
- În 1964 expozitia de picturA şi sculptură a oraşului Bucureşti . 
- În 1965, la Expozitia anualA, expune „Portretul mamei". 
- În 1966 participă la expozitia ,,PlasticA şi poezie" la Casa scriitorilor „M. Sadoveanu", Bucureşti. 
- În 1966 participA la Expozitia Intemationall de artll plastici de la Anvers . 
- În 1969 participi la Expozitia „ IO ani de activitate a Filialei U.A.P. Constanta". 
- În martie 1983, Expozitia Retrospectivă, Ion Jalea, Bucureşti , Sala Dalles. 
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TITUS RUSU 

MAGISTRATUL LAZĂR MUNTEANU, 
PRIMUL COLECŢIONAR DE ARTĂ DIN CONSTANŢA 

Lazăr Munteanu, bucureştean la origine, a servit în magistratura constănteană între 1 900-
1919 ,  mai întâi ca judecător, apoi ca preşedinte al Tribunalului Constanta. După plecarea din 
Constanta a fost secretar general în Ministerul Justitiei, apoi judecător la Înalta Curte de Casaţie, 

până în 1947 când a fost pensionat. Deci a servit magistratura timp de 47 de ani, dintre care 1 9  
l a  Constanţa. Cu toate demersurile făcute, atât la Arhivele Statului, cât şi l a  Ministerul Justiţiei , 
nu am reuşit să identificăm dosarul personal al magistratului, în care sigur că se află informaţii 
despre colectia sa de artă. 

Era nepotul dr.Nicolae Kalinderu şi a lui Iancu Kalinderu fost administrator al domeniilor 

regale şi membru al Academiei, mari colecţionari de artă. Despre Iancu Kalinderu se insinua, 
de către umoriştii epocii, că ar fi obţinut titlul de membru al Academiei, întrucât scrisese 
cartea „Portul bărbii la romani". Cei doi unchi colectionari să-i fi influenţat lui Lazăr Munteanu 
pasiunea pentru artă? Cercetătorii care s-au aplecat asupra acestei familii de colecţionari nu 
dau nici un răspuns. 

Din „Însemnările unui amator de artă" de K.Zambaccian rezultă că Lazăr Munteanu a 
locuit pe actuala str.Nicolae Titulescu ,  într-un apartament la parterul clădirii căreia constănţenii 
îi spun Casa cu lei. Clădirea aparţinea unui văr al lui Zambaccian (prin I 930 aici a fost sediul 
unei loje masonice). · 

Zambaccian descrie clădirea ca „arătoasă în exterior, cu coloane în piatră, deasupra 

cărora păzeau falnici patru lei, ciudată fantezie a arhitectului, care s-a gândit probabil să 
reamintească pe malurile Pontului Euxin de somptuozitatea negustorilor veneţieni de altă dată". 
Credem că exagerează. Avem îndoieli că insolita clădire se aseamănă cu palatele renascentiste 

veneţiene. În apartamentul de la parterul Casei cu lei a început să se înfiripe prima colecţie de 

artă din Constanta. Zambaccian vedea din stradă prin ferestrele deschise tablourile atârnând 
pe pereti. Mărturiseşte că în 1 907, când avea 1 8  ani, cu complicitatea servitoarei, în lipsa 
magistratului şi familiei sale, a pătruns în apartament şi şi-a satisfăcut curiozitatea admirând 
tablourile. Petre Oprea, în volumul „Colecţionari de artă bucureşteni" scrie că: „La începutul 
propriei lui preocupări de colecţionar - aşa cum însuşi Lazăr Munteanu va povesti cu regret -
fiind lipsit de sfaturi îndrumătoare, ca şi de bani, s-a multumit să cumpere lucrări în rate, de la 
artişti cu nume mai putin sonore. Ca tânăr magistrat la Constanta n-a îndrăznit şi nici punga nu 
i-ar fi permis-o, ca în preajma anilor 1901 - 1907, să cumpere vreo lucrare dintr-o expoziţie 
Grigorescu, deşi o dorea nespus de mult. A practicat achiziţionarea de artişti tineri care de
abia se afişau la vremea respectivă şi ale căror opere apreciate de cronicarii şi amatorii de artă 
le întelegea şi le putea cumpăra la preturi moderate: Vermont, Kimon Loghi,  Artachino, 
Strâmbulescu". Sigur că lucrări de aceşti pictori a văzut Zambaccian când a pătruns cu 

complicitatea servitoarei în apartamentul de la Casa cu lei. De fapt şi alti mari colectionari 
români,  printre care şi Zambaccian şi-au început colecţiile cumpărând lucrări ale unor pictori 
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modeşti. Gustul artistic al constăntenilor nu era prea elevat, nici mai târziu. Asa se explică 
succesul printre constănteni al pictorului Florian, ignorându-se în acelaşi timp fenomenul Balcic. 
Să nu uităm însă că la începutul secolului când Lazăr Munteanu îşi constituia colectia şi chiar 
mai târziu, concitadini de ai noştri mai purtau încă şalvari .. . . . 

Prin avansarea la Bucureşti s-au constatat mutatii de substantă în colectia şi gusturile lui 
Lazăr Munteanu. A intrat în viata artistică a Capitalei. Era nelipsit la concertele simfonice de 
la Ateneul Român. A pătruns în lumea artiştilor plastici ai epocii ,  ale căror ateliere le vizita, 
stabilind cu unii relatii apropiate, chiar de prietenie. Cel mai bun prieten al său a devenit 
Theodor Pallady, deşi pictura lui nu a înteles-o de la început. În afară de salariul care a crescut 
prin functiile detinute, a moştenit şi o parte din averea unchiului său , Iancu Kalinderu . A 
reuşit să-şi constituie o colectie care să reprezinte „o mică panoramă selectivă a artei româneşti", 
după cum avea să scrie mai târziu Petre Oprea. A achizitionat lucrări de Grigorescu, Andreescu, 
Luchian, Pallady, Petraşcu, Tonitza, Oscar Han, Jalea. De regulă, lucrările achizitionate le 
plătea în rate lunare, fiind de o corectitudine şi scrupulozitate proverbiale, care îl satisfăcea 
chiar şi pe cusurgiul Oscar Han, spirit ironic şi zeflemist, care privea cu superioritate şi lua în 
derâdere pe majoritatea colectionarilor. Doar pe dr.Dona şi pe Lazăr Munteanu îi prezintă cu 
multă întelegere şi simpatie. 

În „Dălti şi pensule" Oscar Han îl descrie pe Lazăr Munteanu ca pe o fiintă deosebit de 
sensibilă, care „era incapabil să te jignească cu ceva. Pe lângă distinctia naturală, în firea lui 
delicatetea era încrustată. A fost un colectionar". Zambaccian scria că avea „un simt al lucrurilor 
rare" şi că era un „colectionar de rasă". 

În afară de tablourile arătate mai sus, mai avea în colectie icoane pe lemn şi pe sticlă, 
scoarte ţărăneşti, covoare orientale, candele, ceasornice, portelanuri, bibelouri, piese de mobilier 
vechi si rare. Era un generos . Sfătuia pe colectionarii începători în achizitionarea unor lucrări. 
De sfaturile sale a beneficiat chiar K.Zambaccian . 

Fată de începutul modest de la Constanta, la Bucureşti, arată Zambaccian, Colectia Lazăr 
Munteanu a luat mari proportii ,  iar încăperile apartamentului său „erau încărcate ca hambarele 
unei corăbii, care scârtâie sub povară, domnul consilier (judecător n.n.) apărându-mi în mijlocul 
acestei comori ca un emir din poveştile lui Harun al Raşid" . 

Dar Lazăr Munteanu a fost un om fără noroc. La bombardamentul german din 24 august 
1 944 casa de lângă Cişmigiu în care locuia, a fost distrusă, iar colectia mistuită de flăcări. Au 
fost salvate doar 38 lucrări, care dintr-o bună inspiratie, fuseseră duse mai înainte la Breaza, 
unde avea o vilă. A suportat cu stoicism pierderea colectiei, cu care ajunsese să se identifice. 
În noua locuintă în care s-a mutat la Bucureşti , a expus cele 38 lucrări salvate de la 
bombardament. 

Dar vremurile s-au schimbat. Din cauza situatiei materiale precare, având o pensie mică, 
fiind şi bolnav, de prin 1949 a început să vândă din cele 38 lucrări care i-au rămas din marea 
colectie. Zece lucrări au ajuns în colectia dr. Gh.Vintilă, originar din Dobrogea. 

În 1960 dr. Gh.Vintilă a donat comunei sale natale, Topalu, un număr de 228 lucrări din 
colectie, înfiintând astfel Muzeul Dinu si Sevasta Vintilă (numele părintilor săi; foşti învătători). 
Ulterior dr. Vintilă a donat şi restul colectiei sale Muzeului de Artă Constanta. 

Cu ajutorul doamnei muzeograf Anca Deliorga, de la Muzeul de Artă din Constanta, am 
identificat cele 1 O lucrări care au făcut parte din colectia Lazăr Munteanu şi care au ajuns apoi 
în colectia dr. Gh.Vintilă. Sunt patru picturi de Grigorescu, Gheată, Steriadi, Băltatu şi cinci 
sculpturi în bronz (4 de Oscar Han şi una de Ion Jalea) , toate la Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă 
din Topalu. La Muzeul de Artă din Constanta este un tablou în ulei de Pallady (Flori şi banane). 
Se poate spune că 10 din cele 38 de lucrări salvate de la bombardament, s-au întors în locul 
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unde la începutul secolului, tânărul magistrat a devenit primul colecţionar de artă constănţean. 
Lazăr Munteanu, care făcea parte din familia marilor colectionari din România, fiind 

alături de dr. Iosif Dona, Krikor Zambaccian, prof.dr. I.Cantacuzino, Alexandru Bogdan-Piteşti, 
George Oprescu şi altii, este astăzi aproape uitat. Si aceasta ca urmare a distrugerii colecţiei 
sale la bombardamentul din 24 august 1944. 

Am consultat Pandectele Române şi Pandectele Săptămânale, cele mai prestigioase 
publicaţii juridice din perioada interbelică şi am constatat că judecătorul Lazăr Munteanu, de 
la Înalta Curte de Casatie, a judecat numeroase procese civile şi comerciale, cu ecou în epocă, 
mai ales în lumea juridică . . .  Am identificat două persoane care l-au cunoscut personal pe 
Lazăr Munteanu. Prof.univ .dr. Raul Petrescu, procuror la Parchetul General , ne-a relatat că în 
timpul războiului, în timp ce era judecător începător în Bucureşti, îl întâlnea frecvent pe 
culoarele Palatului de Justiţie. Raul Petrescu ni-l descrie ca pe un magistrat de elită, fiind unul 
dintre monştrii sacri din justitia română. Iar criticul de artă Theodor Ionescu ne-a relatat că l
a cunoscut pe Lazăr Munteanu prin 1947, şi că întretinea relaţii apropiate cu intelectuali originari 
din Dobrogea, mai ales cu artiştii plastici Al .Ciucurencu, Ion Jalea şi Lucian Grigorescu, fată 
de care avea o afectiune deosebită. 

Cu ajutorul doamnei muzeograf Anca Deliorga am identificat în colecţia Muzeului de 
Artă Constanta, un portret în creion, pe hârtie, de Theodor Pallady, al lui Lazăr Munteanu, 
altul decât cel publicat anterior de Krilcor Zambaccian în ,,Însemnările unui amator de artă" şi 
de Petre Oprea în „Colecţionari de artă bucureşteni". Lucrarea o cunoşteam demult, însă nu 
ştiam că este portretul magistratului colectionar. Este datată octombrie 195 1  şi achiziţionată 
de muzeu în 1962 de la Ivonne Pallady, nepoata pictorului. Lucrarea a fost expusă în cadrul 
Muzeului în mai 1965 , februarie 1966, 1 mai-25 decembrie 1966 şi 1 mai-30 iunie 1967. A 
mai fost expusă în sălile omagiale Th.Pallady în mai 1965 şi la Expozitia omagială Th.Pallady 
din mai 1970. 

Am contemplat îndelung portretul magistratului din colecţia Muzeului de Artă Constanta. 
Omul are o privire tristă, pierdută şi un zâmbet amar. La bombardament au fost mistuite câteva 
zeci de lucrări de Grigorescu, una de Andreescu, câteva de Luchian, 30 de Pallady şi tot atâtea 
de Tonitza, colectia de icoane, covoare, mobilier, numeroase sculpturi, printre care ale lui 
Oscar Han, pe care le pretuia îndeosebi, statuetele de portelan şi numeroase alte obiecte 
decorative şi de argintărie şi multe altele. 

Cu riscul de a abuza de citate, închei această scurtă şi tristă evocare a primului colecţionar 
de artă din Constanta, cu opinia autorizată a lui Petre Oprea: „avea un gust deosebit pentru 
frumosul artistic. A sprijinit adevăratele valori nationale după 1930, iar gustul său artistic a 
fost un criteriu de necontestat pentru multi amatori ai frumosului plastic. Aceste calităţi i-au 
dat o superioritate apreciabilă asupra marelui său rival Zambaccian, care uza, atunci când 
cumpăra, şi de sfaturile şi consultările a numeroşi artişti". 

La data de 1 iulie 1995 , de Ziua Magistratului, la Muzeul de Artă din Constanta a fost 
deschisă o expoziţie cu 62 lucrări, reprezentând o selectie din modesta mea colecţie de artă. 
La vernisaj au participat judecătorii , procurorii şi avocatii din Constanta. În timp ce doamna 
dr. Doina Păuleanu, consilier şef la Inspectoratul Judeţean de Cultură Constanta, îmi prezenta 
expoziţia, în fata colegilor, magistrati constănţeni, gândurile mi s-au îndreptat cu pioşenie 
către predecesorul meu, Lazăr Munteanu, pe urmele căruia, în cu totul alte condiţii, ca magistrat 
şi colectionar de artă, am îndrăznit să păşesc. 

Credem că s-ar cuveni ca străzii Diana, care intersectează str.Nicolae Titulescu, în fata 
Casei cu lei, să i se atribuie denumirea de strada Lazăr Munteanu, în memoria primului 
colectionar de artă din Constanta. 
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,,PĂDUREA DUMBRĂVENI'' - O REZERVAŢIE 
ŞTIINŢIFICĂ CE TREBUIE PROTEJATĂ PRIN LEGE 

Necesitatea protejării biodiversitătii implică în primul rând ocrotirea unei arii în care 
mediul natural să fie păstrat ca atare, în scopul prezervării ecosistemelor în ansamblul lor. 

Dobrogea de sud reprezintă o regiune grav afectată de impactul antropic, extinderea 
agriculturii şi defrişarea a peste 80% din suprafeţele odinioară împădurite ducând la dispariţia 
de pe mari suprafete a ecosistemelor naturale. 

Din acest motiv, se impune cu stringentă protejarea acelor perimetre naturale în care 
efectele impactului antropic s-au resimtit mai putin. Unul dintre aceste perimetre este şi pădurea 
Dumbrăveni, zonă în care pot fi întâlnite numeroase specii endemice, rare, atât dintre plante, 
cât şi dintre animale. 

Rezervatia naturală Dumbrăveni se află la circa 15 km sud de localitatea istorică 
Adamclisi, spre granita cu Bulgaria. 

Pădurea Dumbrăveni, care ocupă un loc esential în cadrul rezervatiei, are o suprafaţă de 
circa 1 5  km2, fiind situată în Podişul Dobrogei de sud, în zona de silvostepă. Relieful plan sau 
uşor înclinat al podişului are o altitudine care variază între 1 50 şi 190 m şi este străbătut de 
valea pârâului Ceair, săpată în calcare cretacice. 

Pădurea Dumbrăveni este o pădure de silvostepă sudică, alcătuită din stejar pufos 
Quercus pubescens şi stejar brumăriu Q.pedunculiflora, dar şi din numeroase elemente 
mediteraneene (Jasminium fructicans, Quercus cerris) , submediteraneene (Carpinus 
orientalis, Fraxinus omus), ponto-mediteraneene (Cotinus coggygria), ceea ce caracterizează 
substepa sudică, dobrogeană. Pe costa calcaroasă, cu expozitie sudică, a pârâului Ceair, de la 
marginea pădurii, în fitocenoza cu Satureja caerulea care ocupă o mare parte a suprafetei 
coastei, aspectul sezonal vernal este dat de numeroase specii vernale şi chiar prevernale, care, 
la începutul lunii martie, datorită valorilor termice ridicate sunt în plină floare. Multe din 
speciile vernale întâlnite aici sunt rarităti floristice în flora tării,  începând chiar cu Satureja 
caerulea, specie edificatoare a fitocenozei, care se întâlneşte numai în Dobrogea. În timpul 
primăverii ea se află în fază vegetativă, înflorind în august. Printre speciile care cresc în această 
fitocenoză, amintim pe Centaurea napulifera (specie rară în flora tării), Colchicum 
biebersteinii - răspândită în Dobrogea şi în unele zone ale jud. Galati, Adonis flammea -
specie rară, Jasminium fruticans - element caracteristic Dobrogei , Iris pumila, Androsace 
maxima - sporadică, în flora tării, Valerianella lasiocarpa - specie rară, Ajuga chamaepytis 
ssp. ciliata - sporadică, ş.a. La începutul lunii mai înfloresc alte specii ca: Anchusa barrelieri 
- sporadică în flora tării ,  Onosma visianii, şi ea sporadică, Trigonella gladiata, Coronilla 
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scorpioides - plantă caracteristică Dobrogei , 
Onobrychis gracillis - rară, Hypericum 
ele�ans, Sherardia arvensis - sporadică, Vicia 
peregrina - rară, V. narbonensis - sporadică, 
Potentilla emilii-popii - prezentă în Dobrogea 
şi nord-estul Bulgariei, Ajuga la:xmani - rară. 
La sfârşitul lunii mai, aspectul vernal foarte 
atrăgător, prin culoarea sa galben intens, este 
dat de Haplophyllum suaveolens, dezvoltată 
copios în partea superioară a coastei, la baza 
stâncăriilor. În cazul în care la baza stâncăriilor 
apar grohotişuri calcaroase , se întâlneşte 
fitocenoza de Convolvulus cantabricus -
sporadică, cu Goniolimon besserianum - de 
asemenea sporadică, Anchusa barrelieri, 
Teucrium chamaedryas, etc. 

Aspectul estival al acestei coaste este 
dominat de fitocenoza de Satureja caerulea în 
care se află frecvent Achillea clypeolata, 
Centaurea orientalis, C .  salonitana, 
Teucrium chamaedrys, T. polium, Melica 
ciliata, Tunica prolifera, etc.,  şi care după 
mijlocul verii va fi înfrumusetat de culoarea 
albastră a lui Echinops ruthenicus. 

Pe grohotişurile mai mult sau mai putin 
fixate şi pe stâncăriile calcaroase creşte pe 
suprafete mari fitocenoza cu Sedum 
hillebrandtii - specie sporadică - în care intră· 

numeroase alte specii calcifile saxicole întâlnite pe coastă. Din cauza păşunării toate aceste 
fitocenoze sunt ruderalizate şi amenintate cu dispariţia. Dintre numeroasele plante ruderale 
domină Caucalis platycarpos. 

În vegetatia ierboasă de sub pădurea de stejar pufos cu stejar brumăriu, cărpiniţă şi 
mojdrean , se întâlnesc în decursul primăverii numeroase aspecte sezonale vernale, unele din 
ele foarte pitoreşti , multe din speciile ierboase fiind geofite, având astfel posibilitatea să 
înflorească repede şi timpuriu, înainte de a se încheia coroana copacilor. Dintre aceste 
specii ,mentionăm pe cele întâlnite frecvent: Galanthus graecus - rară în flora tării, Muscari 
racemosus - sporadică, Anemone ranunculoides, Scilla bifolia, Gagea pratensis, Adoxa 
moschatellina, Viola suavis, Corydalis solida, Mercurialis perennis, iar mai târziu Paeonia 
peregrina - plantă sporadică, Arum orientale, etc. 

La acestea se adaugă însă numeroase specii ruderale, datorită păşunatului în perimetrul 
pădurii, aşa cum sunt Thlaspi perfoliatum , Lithospermum arvense, Stellaria media, 
Veronica hederifolia, Caucalis platycarpos. În poienile în care domină fitocenoza cu Festuca 
valesiaca se întâlnesc aspecte sezonale vernale cu Adonis vemalis, Omithogalum refractum, 
Crocus chrysanthus - specie întâlnită doar în Dobrogea, Crocus variegatus - specie sporadică 
în flora tării, etc. În luna mai, pe marginea pădurii de cărpiniţă cu stejar pufos şi cu mojdrean, 
în conditii de lumină mai intensă, se întâlneşte faciesul cu Piptatherum holciformis (= 
Oryzopsis holciformis) - specie sporadică, în timp ce faciesul cu Piptatherum virescens -
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deasemenea sporadică, se întâlneşte în umbra pădurii .  
Printre faciesurile estivale întâlnite în pădure mentionăm pe cele cu Danaa comubiensis, 

Laser trilobum . cu Piptatherum virescens, Brachypodium sylvaticum şi Melica uniOora, 
cu Polygonatum latifolium, Mercurialis perennis, etc. În luminişuri cresc Dictamnus albus, 
Digitalis lanata, Turritis glabra, Cornringia orientalis, Bupleurum rotundifolium, 
Hypericum perforatum, Pyrus eleagrifolia, Lychnis coronaria, etc . 

Prin poieni, în fitoct>nnzele cu Festuca valesiaca se întâlneşte frecvt>nt .Jurinea mollis, 
Serratula radiata, Phleum phleoides, Euphorbia stepposa var. aranMsus, etc.,  iar mai rar 
Genista sesilifolia, Salvia aethiopis, Centaurea orientalis, C. salonitana f. inermis. 

În perioada autumnală, în luminişuri şi pe liziere poate fi întâlnit în floare Crocus pallasii 
- element tauric - caucazian, cunoscut în flora tării noastre doar din Dobrogea. 

Pe lunca pârâului Ceair, de la marginea sudică a pădurii, în vegetatia ruderalizată la 
maximum, reprezentată în timpul verii printr-un dudău de Onopordon tauricum, Carduus 
nutans, C. leiophyllus, etc .,  greu de străbătut la începutul lunii martie, erau deja în floare 
Draba verna, Ceratocephalus orthoceras, Thlaspi perfoliatum, Veronica polita, V. 
hederifolia, etc. 

În perimetrul cercetat al pădurii Dumbrăveni au fost identificate şi 26 de specii de ciuperci 
macromicete care apartin claselor Ascomycetes şi Basidiomycetes. Din totalul de 26 de specii, 
14 sunt comestibile şi 2 otrăvitoare. Cele comestibile, cu mare valoare alimentară, sunt: 
Agaricus campestris (ciuperca de bălegar) , Volvariella bombycina şiRhodophyllus 
clypeatus (bureti de prun), iar dintre cele cu valoare alimentare medie Peziza badia (urechiuşe), 
Laccaria laccata, Clitocybe infundibuliformis, Collybia driophila, Flammulina velutipes, 
Mucidula radicata, Pluteus cervinus (popinci) Psathyrella candolleana, Agrocybe praecox, 
Boletus subtomentosus, (buza caprei), Russula Lepida (pânişoară). Ca specii orăvitoare 
amintim pe Amanita pantherina, care provoacă intoxicaţii ale sistemului nervos, cu delir 
vesel sau furios şi cu halucinatii ,  şi pe Amanita vaginata , care provoacă intoxicatii 
gastrointestinale cu vomă şi frisoane şi dureri stomacale trecătoare. 

În ceea ce priveşte fauna, în perimetrul pădurii se păstrează populatii viguroase pentru 
numeroase specii de vertebrate şi nevertebrate specifice zonei de silvostepă. 

Fauna de mamifere este relativ săracă. Acest lucru se datorează ariei relativ reduse şi 
activităţilor umane destul de intense. Dintre speciile de talie mare, sunt semnalate în această 
pădure mistretul - Sus scrofa - şi căprioara - Capreolus capreolus. În luminişurile mari ale 
pădurii şi pe liziere pot fi întâlniti iepuri - Lepus europaeus. Dintre mamiferele insectivore 
mentionăm ariciul - Erinaceus europaeus, şi cârtita - Talpa europaea. Ca rozătoare, amintim 
pe Apodemus sylvaticus - şoarecele de pădure, iar în zonele de lizieră din partea de nord şi 
est a pădurii pot fi întâlnite populatii numeroase de popândău - Citellus citellus - ce se hrănesc 
pe seama culturilor agricole din apropierea pădurii.  

Avifauna este din contră, bine reprezentată, spectrul ecologic al  păsărilor întâlnite fiind 
echilibrat. Pe liziere, în luminişuri şi pe pantele acoperite cu vegetatie joasă pot fi întâlnite 
specii insectivore ca Erithacus rubecula, Lanius collurio, Lanius minor, ş .a. În interiorul 
pădurii se pot întâlni Turdus merula - mierla şi specii ale genului Picus (ciocănitori) . În zonă 
se găsesc de asemenea colonii de prigori- Merops apiaster iar Upupa epops, Cuculus canorus, 
Coracias garrulus şi Oriolus oriolus sunt întâlnite frecvent. Dintre păsăr:le carnivore 
mentionăm fazanul - Phasianus colchicus - prezent în exemplare izolate, şi turtureaua -
Streptopelia turtur. Răpitoarele diurne sunt reprezentate în perimetrul pădurii prin specii 
comune de ulii - Accipiter gentilis şi Accipiter nissus, cât şi de şorecar - Buteo buteo. 

Dintre reptile, cadrul natural al pădurii Dumbrăveni oferă conditii pentru dezvoltarea 
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unor specii ca Ablepharus kitaibeli fitzingeri sop:îrlita de frunzar, comună în toată pădurea, 
broasca ţestoasă dobrogeană - Testudo graeca ibera - declarată monument al naturii şi întâlnită 
în exemplare izolate atât în interiorul pădurii cât şi pe pantele calcaroase. Şopârla de piatră -
Lacerta muralis - element sudic, rar în fauna tării noastre, prezintă populat.ii viguroase atât 
pe pantele calcaroase cu stâncării acoperite partial de Jasminium fruticans, cât şi pe liziere. 
De asemenea, nu este exclusă prezenta în zonă a viperei cu corn - Vipera ammodytes 
montandoni, citată din sudul Dobrogei dar neântâlnită de noi în perimetrul cercetat. 

Fauna de nevertebrate este foarte bogată, ponderea deţinând-o elementele comune în 
zona de silvostepă, din care multe sunt de origine sudică. Astfel de cazuri au fost identificate 
în toate grupele luate în studiu. 

Dintre gasteropode, în afară de speciile de masă, comune, au fost identificate şi unele 
specii sudice, localizate în fauna tării, ca Lindholmiola corcyrensis, Bulgarica varnensis şi 
Chondrula microtragus, toate întâlnite în zona cu vegetaţie arbustivă de pe coastele calcaroase 
sau de pe liziere. 

Insectele reprezintă grupa cea mai bine reprezentată, atât ca număr de specii cât şi ca 
număr de exemplare, existând specii care dezvoltă populaţii mari, meritând a fi mentionate 
ortopterele Acrotylus insubricus (pe pantele cu vegetaţie ierboasă) şi Poecillimon fussi (pe 
liziere şi în luminişuri), coleoptere Cetonia aurata, Larinus Iatus (pe fundul văii Ceair, 
acoperit cu vegetaţie puternic ruderalizată) şi Lytta vesicatoria (în zonele de pădure unde 
domină Fraxinus ornus); lepidopterele Parnassius memosyne (pe liziere şi în luminişuri, 
primăvara) şi Vanessa cardui. Acesta din urmă a putut fi observat în luna iulie a anului 1995 
în sute de exemplare pe valea Ceair, în timp ce pe exemplarele de Cirsium, Carduus şi 
Onopordon puteau fi găsite larve ale aceluiaşi fluture într-o densitate ce depăşea 40 larve I 
mi. 

În ceea ce priveşte speciile rare, în materialul colectat au fost identificate unele elemente 
care reflectă caracterul particular al regiunii. 

Dintre heteroptere, cităm în acest sens pe Carpocoris mediterraneus, întâlnit în 
exemplare izolate pe pantele calcaroase cu expozitie sudică, în apropierea văii Ceairului. 
Această specie nu este cunoscută în fauna tării noastre decât din câteva statiuni din Banat şi 
Dobrogea, fiind un element de origine mediteraneană. 

În ceea ce priveşte lepidopterele, mentionăm pe Euchloe ausonia specie mediteraneană, 
întâlnită îri locurile deschise primăvara şi la începutul verii, Philotes bavius egeae, observat 
în exemplare izolate în luminişurile mari de pădure, de asemenea element sudic şi Ephestia 
fulminea, o specie de noctuid localizată în fauna tării noastre, întâlnită în exemplare izolate în 
partea de nord a pădurii. Ţinând cont de poziţia geografică a acestei arii împădurite, este 
foarte probabilă prezenta sporadică a unor specii sudice migratoare cum sunt licenidele 
Lampides boeticus şi Syntarucus pirithous sau sfingidul Daphnis nerii, toate aceste specii 
putând fi întâlnite ocazional pe teritoriul Dobrogei şi nu numai. 

Pe de altă parte, lipsa din zonă a unor arii unde să fie prezentă în populaţii mari 
Aristolochia clematitis, determină lipsa din acest perimetru a papilionidului Zerynthia cerisyi 
ferdinandi, specie rară la noi în ţară şi localizată în coltul de sud - vest al Dobrogei (Canaraua 
Fetii,  pădurea Sipote, ş.a.) 

Fără nici o îndoială, cercetări aprofundate asupra entomofaunei vor putea rezerva surprize 
importante. 

Cu toate că pădurea este afectată de diverse activităţi umane din care cea mai destructivă 
este păşunatul, întinderea zonei forestiere cât şi poziţia sa o fac deosebit de interesantă sub 
aspectul prezervării elementelor sudice, atât în ce priveşte flora, cât şi în ce priveşte fauna. 
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În acest sens, punerea sub ocrotirea legii a perimetrului luat în studiu ar constitui o 

măsură cât se poate de benefică în vederea păstrării florei regiunii în stadiul ei actual , fapt ce 
se înscrie în tendinta generală de protectie a biodiversitătii. 

,,Dumbrăveni Forest" - a scientific reserve that must he protected 
(Abstract) 

Situated in the southem part of Dobroudja, near by Adamclisi, the Dumbrăveni forest is 
an arca rich in rare and endemic species of plants and animals. Belonging to the Forest „steppe 
area of Dobroudja, there exist some dominant species such as": Quercus pubescens, Q. 
pedunculiflora, Carpinus orientalis and Fraxinus ornus. There are also reported from this 
area some rare species of plants like Jasminium fruticans, Satureja caerulea, Colchicum 
biebersteini, Crocus chrysanthus, Crocus pallasii, Adonis vernalis, Paeonia peregrina, 
ş .a. 

Between the anirnals, we mentioned some southem elements like the lizards Ablepharus 
kitaibelii fitzingeri , Lacerta muralis , the tortoise Testudo graeca ibera, snails like 
Lyndholmiola corcyrensis, Bulgarica varnensis and Chondrula microtragus, the bug 
Carpocoris meditarraneus, the butterflies Euchlce ausonia, Philotes bavius egeae, etc. 

The presence of these species is an argument in order to declare the Dumbrăveni forest 

protected area. 
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GA VRILĂ SIMION 

CERCETĂRILE DE PE V ALEA CELICULUI 
(CELIC-DERE) 

Dobrogea este lipsită de ape curgătoare cu debite care să le situeze în categoria râurilor. 
Ţinutul este brăzdat însă de numeroase derele (văi) cu maluri înalte, săpate adânc în loess, ce 
dau la prima vedere aspectul tipic al existentei unor torenti. O astfel de derea a brăzdat firul 
unei văi care, aşa după cum ne spun mărturiile arheologice, timp de milenii a fost legătura cea 
mai accesibilă peste cumpăna apelor dintre zona de luncă din partea nordică a tinutului 
dobrogean şi aşezările de pe platforma sa centrală. Aceasta este Valea Celicului sau, după 
denumirea care s-a încetăţenit, Celic-Dere. Cilic-Dere înseamnă „apa" sau „ valea de otel", iar 
Cilec-Dere se traduce prin „valea fragilor". În evolutia sa populară a ajuns Celic-Dere, iar noi 
respectăm această metamorfoză şi o transmitem ca atare. Locul este foarte cunoscut gratie 
mănăstirii de aici, ai căror ctitori i-au dat numele văii pe care au înăltat sfântul locaş. Firişorul 
de apă ce udă valea Celicului se varsă în râul Telita şi el nu seacă decât în perioadele de secetă 
foarte prelungită. Sigur, în antichitate el avea debitul mult mai mare, fapt pe care îl apreciem 
prin numărul mare al siturilor arheologice care există pe această vale. Deşi comunicarea de 
fată îşi propune să descrie şi să sublinieze importanta descoperirilor făcute într-un astfel de 
sit, până a ajunge la acel obiectiv ne simtim obligati să enumerăm cele mai cunoscute locuri 
cu vestigii de pe acest traseu. 

Astfel de zone cu situri arheologice ne sunt cunoscute chiar din imediata vecinătate a 
gurii de vărsare a Celicului. Cercetarea unui turnul în această zonă a scos la lumina zilei 
inventarul unui mormânt din sec. VI a.Chr., atribuit unor prezente venite din zonele de silvo
stepă din nordul Basarabiei. În vecinătatea imediată a acestei descoperiri, de o parte şi de alta 
a gurii de vărsare a Celicului, versantii dealurilor şi platourile lor sunt presărate cu materiale 
arheologice, atât din perioada protoistoriei noastre (sec. IV - III a.Chr.), dar mai ales din 
perioada romană. Pe lângă existenta unor depozite de olană şi de cărămizi romane descoperite 
în această zonă, tot de aici ne-au parvenit printr-o descoperire întâmplătoare şi o serie de 
piese figurative din bronz care au decorat un car roman . Un platou din imediata vecinătate a 
Mănăstirii Celic-Dere păstrează vestigiile unei aşezări deschise (fără constructii de apărare) 
din perioada primei epoci a fierului, iar mai departe, marcat ca o prelungire a celui dintâi , un 
alt platou în suprafată de cca. I O ha păstrează încă forma valorilor de pământ care au fortificat 
cândva, în sec. V - III a.Chr., o aşezare getică sau o cetate de refugiu. 

Urcând pe drumul din amontele pârâiaşului, la I km. de mers de la aşezarea monahală, 
se desprinde o cărăruie ca un drum de acces spre vârful dealului Edirlen. De o parte şi de alta 
a acestui drum te întâmpină şapte platforme stâncoase şi golaşe, care îti îndreaptă gândurile că 
ele au servit drept locuri ale unor turnuri de apărare. Sus, vârful dealului este dominat şi el de 
o impresionantă formatiune stâncoasă, cu aparentă de acropole, la rândul ei , fortificată de un 
val construit din bolovani de piatră, menit a apăra o suprafată de cca. 6.000 m.p. Un sondaj 
arheologic în emplectonul acestui val de apărare a dus la descoperirea urmelor carbonizate 
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ale palisadei care se înălta deasupra lui, străjuită şi apărată desigur, de o garnizoană militară. 
Stânca centrală a fost locul unui turn de veghe, imagine pe care ne-o transmit documentele 
vremii pentru alte fortificatii geto-dace. Din acest punct de vedere locul ales este ideal căci şi 
azi, cu ochiul liber, orizontul poate fi scrutat în toate directiile, pe zeci de kilometri. După 
caracteristicile sale, ca sistem de constructie şi dimensiuni, ca formă de organizare a aşezării 
şi de dispunere pe terase a locuintelor, fortificatia de pe vârful dealului Edirlen a jucat rolul 
unei dave getice într-o perioadă târzie. Materialul arheologic descoperit în micul sondaj executat 
de noi, ne plasează în perioada dinaintea venirii românilor (sec. I a.Cr. - sec. I p.Cr.). 

Aşa cum am lăsat să se înteleagă din rândurile de mai sus, viata şi functionalitatea acestei 
dave a fost curmată brusc de un incendiu atât de puternic încât toată piatra ce alcătuia valul de 
apărare a căpătat culoarea roşie, pierzându-şi totodată şi duritatea ei specifică. 

Cercetând în continuare versantii văii Celicului ,  izvorul acestui pârâiaş este dominat de 
platforma unei falii stâncoase care te impresionează atât prin pozitia ei dominată şi strategică, 
cât şi prin bogătia materialului arheologic ce ti-1 oferă. Aici a fost o aşezare romană pe care 
izvorul arheologic o înscrie în perioada romană timpurie (sec. I - II p.Cr.). Mediul silvic a 
conservat-o atât de bine încât cei care vor ajunge să o cerceteze vor da istoriografiei un adevărat 
tezaur de informatic. La poalele platformei, zona arheologică se extinde cu o mare aglomeratie 
de morminte tumulare. Sondajul arheologic executat asupra lor, prin cercetarea a patru tumuli , 
ne-a demonstrat în primul rând, similitudinea dintre ritul şi ritualul funerar practicat de cei 
care au construit mormintele tumulare din comunitatea acestei aşezări şi cel din necropola 
timpurie a cetătii Noviodunum. Si într-un loc şi în celălalt se întâlnesc aceleaşi morminte cu 
ritul incinerării pe loc, cunoscute în literatura de specialitate de tip rug - busta. 

Cercetările noastre au luat însă în studiu o altă platformă şi tumulii de pe un alt versant. 
Cei zece ani de săpături arheologice efectuate asupra celor două situri de aici au dat şi vor 
continua să dea istoriografiei geto-dace bogate informatii pentru una din perioadele asupra 
căreia detinem cele mai putine informatii .  

Este vorba de vestigiile unei aşezări cu două faze de locuire. Prima fază ne este 
documentată pentru secolele VI - V a.Cr., cu elemente şi situatii ce ne trimit chiar mai departe 
în timp, iar a doua fază ocupă perioada cuprinsă între a doua parte a sec . V a.Cr. şi sfârşitul 
sec. IV a.Cr., cu unele izvoare ce îi prelungesc cronologia până în prima jumătate a sec. III 
a.Cr. A fost o aşezare care, la prima vedere, o înscrii în grupul celor fortificate, atât prin 
verticalitatea mare a pantei versantilor săi ce presupune interventia omului printr-o actiune de 
excarpare a lor, cât şi prin forma sa poligonală cu colturile rotunjite. Este forma clasică, am 
putea spune, a aşezărilor fortificate geto-dacice unde omul a reuşit, în mod fericit, să îmbie 
elementele naturale cu cele artificiale , pentru a da aşezării sale un sistem de apărare 
inexpugnabil. Până la ora actuală, cercetările noastre n-au reuşit să descopere şi alte elemnte 
artificiale care să fi fost construite în scopul apărării acestei aşezări cu valuri de pământ, 
palisade, etc. Problema rămâne mai departe în programul cercetării. 

Locuintele din fiecare fază dădeau aşezării aspecte cu totul diferite. cele din secolele VI 
- V a.Cr. erau rotunde şi erau de aşa numitul tip de semibordei . După ce înlătura stratul vegetal 
de cca. 30-40 cm., constructorii lor ajungeau la pământul galben care devenea podeaua locuintei. 
Peretii gropii săpate se izolau şi se întăreau în acelaşi timp, cu un strat de ceamur (pământ 
galben amestecat cu paie sau ierburi), gros de cca. 40 cm. în care se înfigeau parii pentru 
realizarea pereţilor, prin acel sistem de grădele folosit şi azi în unele sate. Până la ora actuală 
nu ştim încă, cât urca deasupra solului această fundatie din ceamur în care putem număra cu 
exactitate gropile parilor de la pereti . În centrul podelei locuintei se află, în toate cazurile 
descoperite, gropile parilor centrali care sustineau acoperişul construit din stuf sau paie. 
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Diametrul acestor locuinţe păstează o medie de cca. 6 m. În cea dea adoua fază a evoluţiei sale 
(sec. V - IV a.Cr.) aşezarea getică de pe valea Celicului capătă cu totul altă înfăţişare. Locuintele 
sunt de suprafaţă şi au o formă pătrată sau dreptunghiulară, iar finisarea pereţilor, după cum 
ne demonstrează fragmentele descoperite, concurează cu cele mai frumoase şi îngrijite spaţii 
de locuit din vremurile modeme. 

Cea mai bogată documentare ne-a dat-o însă necropola acestei aşezări, care este amplasată 
la numai 300 m .  de la aşezare. Este unul din cazurile rare şi cele mai fericite când un arheolog 
descoperă şi are posibilitatea să facă cercetări concomitent, atât în aşezare, cât şi în necropola 
ei. Acest lucru îi dă posibilitatea ca, pe lângă aspectul material şi social, să-i cunoască şi 
formele de manifestare spirituală legate de cultul morţii şi , ca atare, să facă cunoştinţă cu 
unele aspecte de ordin religios . Practicile de ordin ritual-funerar dau posibilitatea cercetătorului 
ca prin aceste forme să realizeze şi o partajare între grupurile culturale şi chiar să definească 
specificul spiritual al etniilor. 

Din acest punct de vedere, important pentru noi, este diversitatea ritului şi mai ales a 
ritualurilor practicate de membrii acestei comunităţi . Aici, în acaestă necropolă de la Celic
Dere, avem de-a face cu existenta unei necropole cu înmormântări plane şi tumulare. Indiferent 
de forma lor exterioară, plană sau tumulară, groapa şi tot mormântul propriu-zis, îşi are un loc 
sacru care este delimitat de un ring mai mare sau mai mic, construit din bolovani de piatră, de 
obicei cu dimensiuni foarte mari. Unii dintre ei depăşesc 1/4 de m.c. ,  ceea ce ne permite să 
apreciem că au o greutate de peste 500 kg. Pe această suprafaţă se oficia tot procesul practicilor 
ritual-funerare. De asemenea, cea mai mare parte din movile şi mai ales cele mari, care depăşesc 
diametrul de 10 sau 1 5  m., au o manta de bolovani de dimensiuni mult mai mici decât cele din 
ring, peste care s-au depus ofranda unor vase sparte ritual. Altele, formate din obiecte personale, 
arme, podoabe, ofrandă de came şi de vase etc.,  însoţesc, în gropile lor mari , rămăşitele 
defunctului. 

În această necropolă întâlnim morminte de incineraţie, cu rămăşitele depuse în urne sau 
în casete de piatră ori în gropi mari ce poartă pe fundul lor cinerariile însoţite de vase de 
ofrandă. Cele mai multe sunt mormintele de înhumatie cu ritualul înmormântărilor în mod 
diferit: în poziţie chircită sau decubit dorsal cu bratele întinse pe lângă corp ori aşezate peste 
abdomen. Orientarea lor este, de asemenea, în direcţii diferite ce reflectă o anumită cerinţă. O 
partajare a lor după rit şi ritualul funerar şi analizate împreună cu natura inventarului care le 
însoţesc, se poate conchide că în necropola de la Celic-Dere, alături de autohtonii geţi, care 
parcticau incineratia, au convieţuit şi alte grupuri culturale. Acestea din urmă îşi au similitudini 
cu alte descoperiri din tinuturile nord-pontice, fie în zonele de silvo-stepă, fie cu cele din 
nordul caucazian. În acelaşi timp, ele se partajează nu numai în spatiu , ci şi în timp. După 
inventarul desoperit, parte din ele se grupează în sec. VI a.Cr., altele în sec. VI - V a.Cr., iar 
cele atribuite sciţilor îşi fac prezenta în al treilea sfert al sec. V a.Cr. Acestea din urmă se 
asociază cu toate celelalte descoperiri scitice care s-au făcut întâmplător pe teritoriul României, 
fie că sunt cazane rituale care s-au găsit în Moldova, la Brăila sau la Castelu (Dobrogea), fie 
că sunt statui din piatră ca cele de la Sibioara şi Stupina (Dobrogea) , ori sabia emblemă de la 
Medgidia etc. Diferenţa dintre ele constă în faptul că toate celelalte descoperiri sunt izolate şi 
întâmplătoare, pe când cele de la Celic-Dere sunt rezultatul unor cercetări sistematice, găsite 
în anumite contexte bine definite, cu elemente de datare destul de exacte şi specifice acestui 
popor: pumnale de tip akinakes, vârfuri de lănci şi de săgeţi, piese de haraşament, sceptre din 
bronz etc . 

Aceste descoperiri de la Celic-Dere pot fi atribuite unui grup scitic statornicit, care a 
convietuit aici alături de comunitatea getică şi care l-a asimilat. De asemenea, amploarea 

252 



descoperirilor de acest gen tăcute în necropola de la Celic-Dere ne-au permis să facem 
constatarea asupra asimilării acestui grup scitic de către autohtonii geţi într-o perioadă ce nu 
depăşeşte două generaţii. 

Importanta deosebită a descoperirilor de la Celic-Dere constă în faptul că ele reuşesc să 
răspundă la multe întrebări pe care arheologia românească şi le pune în ultimul timp din ce în 
ce mai mult. Mai întâi, ele reuşesc să stabilească relaţia dintre cultura de tip Babadag (faza a 
III-a) ce caracterizează pe o vastă arie geografică civilizaţia din perioada Hallstattului mijlociu 
şi cea a getilor din ultima perioadă a acestei epoci a fierului (hallstatt - D.). După lungi căutări 
în staţiuni importante ca Histria, Argamum sau Tomis, abia acum, la Celic-Dere, s-a descoperit 
în complexe închise în locuinţe şi în gropi menajere ceramica de tip Babadag alături de cea 
autohtonă târzie sau de import, specifică sec. VI a.Cr., dovadă a continuităţii şi întrepătrunderii 
elementelor de tip Babadag III (încadrată până acum în sec. VIII şi până la jumătatea sec. VII 
a.Cr.), în mediul atribuit cu certitudine geţilor din sec. VI a.Cr. 

Apoi, prezenta elementelor străine, prescitice, venite din zonele nord-pontice, corelate 
cu alte descoperiri de la Sabangia, Histria, Argamum, Ciucurova, Corbul de Jos, Istria-sat 
etc.,  vin să confirme izvorul scris lăsat de Thucidide privind perioada şi faptele lui Sitalces 
(sec. V a.Cr.), regele tracilor. Printre alte informatii, istoricul a ţinut să se remarce că „ .. .la sud 
de vărsarea Istrului şi mai ales aproape de Pontul Euxin, alături de geti s-au stabilit şi trăiesc şi 
alte popoare" . 

De asemenea, aceste descoperiri aduc o mare contribuţie la întocmirea unei cronologii 
privind evenimentele şi etapele dezvoltării civilizaţiei autohtonilor geţi în această perioadă de 
sfârşit a primei epoci a fierului (hallstatt - D) , şi începutul Latenului getic, adică pentru secolele 
VII - IV a.Cr. Si nu în ultimul rând, descoperirile de la Celic-Dere readuc în discuţie vechea 
teză foormulată şi susţinută de marele istoric Vasile Pârvan, privind cele patru trasee ale marii 
migraţii scitice. Din nefericire, insuficienta documentaţiei, la data când Vasile Pârvan îşi publica 
opera sa capitală, viziunea sa istorică n-a rezistat criticilor, teza fiind respinsă aproape în 
umm.imitate de arheologii români.  Descoperirile mai vechi şi mult discutate din Transilvania 
(V.V.Vailiev, Sciţii agatîrşi pe teritoriul României) , apoi cele ulterioare din Carpaţii nordici, 
atribuite de M. Parducz grupului scitic Kustanovize-Kublin (sec. VI - V a.Cr.) precum şi cele 
din Dobrogea evidenţiate în rândurile de mai sus, aduc din nou la ordinea zilei teza lui Vasile 
Pârvan referitoare la drumurile migraţiei scitice. 

Importanta descoperirilor de pe valea Celicului, ca şi numărul mare al siturilor arheologice 
din această zonă, au determinat ca în apropierea acestor situri să se construiască un centru de 
documentare de pre şi protoistorie, menit a juca, în primul rând, rolul unui laborator şcoală 
pentru practica studentilor pe şantierele arheologice, precum şi pregătirea lor în domeniul 
conservării şi restaurării materialului arheologic descoperit. 
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SIMION NICOLAEV 

PROBLEME CRITICE PRIVIND STAREA CONDIŢIILOR 
DE MEDIU ŞI A ECOSISTEMELOR 

DIN MAREA NEAGRĂ 

Caracterul de bazin semiînchis, configuraţia geologică şi geografică, atribuie Mării Negre 
particularităţi distincte reprezentate prin capacitatea sa limitată de autoepurare şi funcţionarea 
ca receptor al apelor transportate de un număr însemnat de râuri, concentrate în partea sa de 
nord-vest. Având o suprafaţă de 423.000km2, Marea Neagră receptionează apele unui bazin 
hidrografic cu suprafaţa de cca. 2,4 mii. km2 care înglobează uriaşe zone industriale şi agricole 
din 1 7  ţări, marea majoritate aflate în tranziţie. 

Peste 1 62 milioane locuitori locuiesc în bazinul Mării Negre, jumătate din aceştia fiind 
cuprinşi în bazinul hidrografic al Dunării . 

Pe fondul mutaţiilor naturale specifice mărilor semiînchise printre problemele de mare 
actualitate şi cu implicatii ecologice, economice şi sociale majore cu care se confruntă 
ecosistemul Mării Negre sunt cele legate de poluarea mediului marin, dereglarea echilibrului 
ecosistemelor şi eroziunea litorală. 

Cuprinzând o gamă largă de acţiuni antropice, începând cu deversările de substanţe 
toxice, continuând cu eutrofizarea prin sărurile nutritive din apele continentale receptionate 
sau prin efectul direct (prin apă sau aer) al activităţilor economice cu navele sau industriile 
zonei litorale sau din deversori municipali, poluarea Mării Negre a devenit în ultimii 20 ani o 
problemă alarmantă atât pentru comunitatea regională cât şi cea internaţională. 

Formele cele mai pregnante de poluare se manifestă în partea sa de nord-vest, zonă 
unde se recepţionează cca 3/4 din volumul apelor continentale ale bazinului hidrografic. 

Situat în această zonă critică sectorul marin românesc care se întinde pe o lungime de 
cca 250 km şi cu o suprafaţă spre larg delimitată de zona economică exclusivă de cca 25.000 
km2 este supus influentei atât a apelor marine din nord cât şi a deversărilor industrial-menajere 
de la litoral, toate inducând în zonă cantităţi uriaşe de nutrienti, substanţă organică şi cantităţi 
însemnate de detergenţi , pesticide, hidocarburi, metale grele, radionuclizi , etc. 

Urmarea a dereglării dinamicii calităţii factorilor de mediu, asistăm în ultimile două 
decenii la mutaţii continue, severe şi imprevizibile de ordin biologic şi ecologic care au 
determinat involuţii la multe din componentele ecosistemelor. 

Creşterea concentraţiei sărurilor minerale nutritive (de 4-8 ori la azotaţi şi 1 3-21 ori la 
fosfaţi fată de media anilor '60 în zona litorală centrală românească), a avut la nivelul anilor 
'90 ca principală consecinţă creşterea frecventei şi amplorii fenomenelor de înflorire algală. 

Numai în ultimii 15 ani s-au înregistrat la litoralul românesc 47 fenomene de înflorire 
deosebit de ample şi intense. 

Dezvoltarea explozivă a cantităţilor de alge în cadrul acestor fenomene determină creşteri 
însemnate ale conţinutului în substanţă organică, diminuări accentuate ale conţinutului de 
oxigen, încheiate de regulă cu mortalităţi în masă a organismelor marine, în special a celor 
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bentale. 
La litoralul românesc cantitătile de organisme acavtice moarte în urma hipoxiei au atins 

2-4 t/km lungime plajă, deşi există semnalări că în partea de nord-vest a Mării Negre acestea 
au atins valori de 100-200 t/km2 din care 10-15% au reprezentat peştii. 

În legătură cu aportul tot mai mare de substantă organică şi cu modificarea debitelor 
fluviilor tributare trebuie subliniată existenta unor teorii care avansează ideea tendintei de 
ridicare a straturilor de apă profunde în care se manifestă procesele reducătoare de reciclare a 
materiei organice. 

Diminuarea alarmantă a biodiversitătii ,  disparitia completă a unor specii marine, 
constituie urmarea directă a dereglării dinamicii şi calitătii factorilor de mediu, a echilibrului 
componentelor ecosistemelor dar şi cauza altor dereglări pe linia verigilor superioare ale lantului 
trofic. 

În paralel si stocurile resurselor vii au cunoscut o involutie continuă şi drastică. 
Astfel la nivelul anilor 1989-199 1  numărul speciilor de alge macrofite a scăzut cu peste 

50% fată de perioada anilor 1950, iar pe areale largi altădată cu mari rezerve de moluşte 
autohtone, în prezent nu se întâlnesc decât exemplare izolate. 

Pe de altă parte reducerea până la cvasidisparitie a răpitorilor mari , traditionali Mării 
Negre acum 30-40 ani, a dus Ia dezvoltarea unei bogate ihtiofaune de specii mărunte. 

Începând însă cu mijlocul deceniului trecut şi aceste specii cunosc un regres continuu al 
stocurilor, capturile realizate la nivelul anului 1 99 1  fiind de peste 5 ori mai mici la nivelul 
întregului bazin şi de peste 10 ori Ia litoralul românesc fată de capturile realizate în 1 986. 

Cauzele acestei situatii trebuiesc legate nemijlocit atât de pescuitul nerational practicat 
de tările din estul M.Negre asupra aglomerărilor de iernare ale hamsiei şi stavridului, cât şi de 
degradarea accentuată a conditiilor de mediu din partea de nord-vest a Mării Negre, cunoscută 
ca principală zonă de reproducere a acestora. 

Pe fondul manifestării slabei stabilităti a ecosistemului trebuie evidentiată pătrunderea 
tot mai frecventă în Marea Neagră a unor imigranti care în lipsa unor concurenti puternici au 
produs dezvoltări explozive cu urmări dezastruoase în unele situatii .  Este cazul Rapanei t. în 
deceniul şapte, căreia i se atribuie rolul principal în disparitia populatiilor de stridii şi diminuarea 
celor de midii precum şi a altor specii de moluşte si care au ocupat treptat nişa ecologică 
liberă. 

Un caz cu totul aparte îl constituie pătrunderea accidentală în Marea Neagră a ctenoforului 
oportunist Mnemiopsis leidyi originar din zona vest atlantică. În scurt timp după pătrunderea 
în Marea Neagră (semnalată în 1982), această specie a cunoscut dezvoltări masive astfel încât 
după 1 987 în perioadele de vară-toamnă au atins locul densităti de ordinul kilogramelor pe 
metru cub şi o biomasă totală la nivelul Mării Negre de ordinul a sute de milioane tone. 

Concurent la hrana peştilor zooplanctonofagi şi un vorace consumator de icre şi larve 
de peşti acest organism este considerat în prezent una dintre principalele amenintări la adresa 
ecosistemului marin în general şi a resurselor pescăreşti în special. 

În acelaşi context general, subliniem şi efectele de altă natură decât cea biologică a 
actinnilor antropice. 

Plajele litoralului românesc cunosc în ultimii 30 ani un proces continuu de degradare, 
manifestat în principal prin reducerea accentuată a lătimii acestora. Astfel , în acest interval, 
suprnfata de plajă erodată a atins 22 km2 fată de 0,7 km2 cât au reprezentat depunerile. 

Diminuarea continuă a proceselor de depunere în raport cu cele de eroziune se datorează 
reducerii aportului de nisip terigen urmare a constructiilor hidrotehnice pe râuri şi pe litoral şi 
a reducerii aportului de nisip biogen urmare a diminuării populatiilor de moluşte marine în 
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contextul în care asistăm la un proces global de ridicare a nivelului mării de 1 ,5 - 2 mm/an. 
Problemele ecologice cu care se confruntă mediul marin prezintă efecte economice şi 

sociale majore. 
Referindu-ne strict la aspectul economic al urmărilor acestor situatii, evaluările expertilor 

arată că la nivelul anilor 1990 - 199 1  pierderile numai din pescuit şi turism se ridică la nivelul 
întregului bazin al Mării Negre la sute milioane dolari/SUA/an. 

În ultimii 4 - 5 ani situatia ecologică a Mării Negre a reprezentat pentru oamenii de 
ştiintă o experientă unică deosebit de relevantă. 

Treptat în majoritatea sectoarelor se semnalează de la an la an o uşoară dar certă tendinţă 
de ameliorare a calitătii factorilor de mediu urmare a reducerii cantitătilor de poluanti induşi 
în mare. 

Surprinzătoare şi oarecum contradictorie a fost maniera în care au răspuns unele 
componente ale ecosistemului marin confirmând sau nu o serie de teorii ştiintifice. 

Referindu-ne numai la continutul principalelor substante biogene, săruri de fosfor şi 
azot sau la continutul de substantă organică în apele litorale româneşti se constată că în ciuda 
acestor reduceri, concentratiile rămân la nivele superioare de câteva ori fată de cele determinate 
acum 30 ani. 

Pe acest fond, chiar în conditii favorizante precum salinităti reduse urmare a persistentei 
vânturilor de nord, insolatie puternică şi grad redus de agitatie a mării, aşa cum s-au manifestat 
în vara anului 1995 , fenomenele de înflorire algală au cunoscut amplori şi intensităti reduse. 

Pe de altă parte au început să fie semnalate specii de alge sau de peşti considerate nu 
demult pe cale de disparitie iar stocurile de hamsie încep să-şi refacă uşor potentialul, redresare 
reflectată şi în capturile pscuitului marin românesc . 

Desigur aceste exemple sunt semne încurajatoare dar situaţia este departe de a fi 
considerată satisfăcătoare motiv pentru care oamenii de ştiintă afişează un oportunism rezervat. 

Din păcate reducerea influxului de poluanti în Marea Neagră precum şi scăderea efortului 
de pescuit este legată în principal de declinul activitătilor din industria şi agricultura majoritătii 
tărilor din bazinul său hidrografic. 

Desigur nu putem ignora şi anumite măsuri de protectie, timide este adevărat, întreprinse 
de tările limitrofe, stimulate şi de programele intemationale în derulare. 

Evolutia situatiei Mării Negre în aceşti ultimi ani demonstrează esenta problemei: 
reversibilitatea degradării conditiilor de mediu şi posibilitatea refacerii cel putin pentru unele 
componente ale ecosistemului sunt încă posibile în conditiile reduceri presiunii antropice. 

Urmarea firească a acestei constatări o constituie întrebarea: „Ce se va întâmpla în 
perioada următoare când se aşteaptă relansarea economică a tărilor în curs de tranzitie?". 

Răspunsul trebuie să fie unul singur: urgentarea adaptării şi aplicării complexului de 
actiuni legislative, institutionale şi de protectie a mediului în general şi al apelor în special în 
fiecare tară din bazinul hidrografic. 

Esential este însă ca aceste măsuri să fie aplicate într-o manieră coordonată la nivelul 
întregului bazin şi aici intervine rolul aranjamentelor regionale şi a programelor intemationale 
angajate sau în curs de angajare. 

Pe fondul vulnerabilitătii naturale generate de caracterul semiînchis al Mării Negre 
accentuare presiunilor antropice din ultimii 30-40 ani a condus la efectele dezastruoase deja 
amintite. 

În situatia politică anterioară anului 1990, semnalele de alarmă ale oamenilor de ştiintă 
din această zonă au penetrat cu mare dificultate cortina de fier instituită, fiind în mare măsură 
filtrate sau distorsionate. 
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După 1 990 unnare a deschiderii politice, problemele Mării Negre au căpătat o amplă 
rezonantă internatională. 

Conştiente de necesitatea unor măsuri imediate, coordonate la nivel regional, guvernele 
tărilor riverane au încheiat o serie de angajamente şi au apelat la sprijinul comunitătii 
internationale astfel încât în prezent sunt concretizate o serie de actiuni a căror enumerare se 
impune: 

- semnarea în 1992 şi intrarea în vigoare a Conventiei pentru protectia Mării Negre 
împotriva poluării (Conventia de la Bucureşti); 

- semnarea în 1993 a Declaratiei ministeriale pentru protectia mediului din Marea Neagră 
(Declaratia de la Odesa); 

- demararea procesului de elaborare a noii Conventii pentru pescuit şi protectia resurselor 
vii din Marea Neagră; 

- lansarea în 1993 pe o perioadă de 3 ani a Programului international de protectie a 
Mării Negre - GEF cu participarea celor şase tări riverane, a Făcilitătii Globale pentru Mediu 
în asociere cu Programul PHARE; 

- derularea programelor internationale de cercetare COMSBLACK în 1992, NATO-TU 
în 1 994 şi EUROPEAN RIVERS ANO OCEANIC SYSTEMS în 1 994 pentru sustinerea 
ştiintifică a programelor de mediu. 

Se precizează că programul CEF de mediu se desfăşoară în asociere cu programele 
similare pentru Dunăre şi Delta Dunării în scopul realizării dezideratului abordării holistice a 
protectiei bazinului Mării Negre. 

În tara noastră, coordonatorul acestor programe şi angajamente este Ministrul Apelor, 
Pădurilor şi Protectiei Mediului şi este asistat în implementare de Institutul Român de Cercetări 
Marine care la rândul său colaborează cu alte instituţii naţionale prestigioase. 

Apreciem că această prezentare succintă este suficient de relevantă pentru a da măsura 
eforturilor întreprinse până acum, la nivel guvernamental sau al instituţiilor ştiintifice naţionale 
şi internationale. 

În conexiune cu elementele prezentate se impune o concluzie esentială. 
Sub actiunea omului care din dorinta de a beneficia cu orice pret de progresele tehnologice 

în detrimentul mediului înconjurător, mediul Mării Negre a ajuns într-o situatie extrem de 
critică situată pe traiectul unei evolutii a cărei capăt, fără îndoială, nu poate fi decât o catastrofă 
ecologică. 

Reducerea presiunii antropice, asociată declinului economic din perioada de tranzitie 
demonstrează că reversibilitatea acestui proces este încă posibilă. 

Şansa pe care natura ne-o oferă nu trebuie pierdută. 
Reversibilitatea procesului nu poate fi asigurată decât prin actiuni hotărâte şi urgente la 

nivelul tuturor tărilor riverane, a celor situate în bazinul hidrografic al Mării Negre şi cu sprijinul 
comunitătii internaţionale. 
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MODIFICĂRI ÎN ECOSISTEMELE MĂRII NEGRE 
PRODUSE SUB PRESIUNEA INTENSIFICĂRII 

EUTROFIZĂRII ŞI POLUĂRII 

Caracteristica ambientală dominantă a Mării Negre în prezent este colapsul ecologic 
aproape total al acestui bazin salmastru semiînchis: schimbările hidrologice, chimice şi biologice 
deosebit de profunde în Dunăre şi ceilalti tributari majori din partea de nord-vest a Mării 
Negre din cursul ultimelor trei decade au determinat modificări dezastruoase în Delta Dunării, 
zona predanubiană şi în zona vestica a Mării Negre (de ex. ALEXANDROV, 1 992). În timp 
ce poluarea din surse costiere terestre îndeplineşte un rol însemnat în degradarea acestor areale 
(de ex . BRONFMAN, 1992), sursa principală constă în fluviul Dunărea şi, într-o măsură mai 
mică, în fluviile Nistru şi Nipru. 

Aceste fluvii parcurg regiuni cu agricultură intensivă, industrie dezvoltată, transporturi 
şi aşezări umane care afectează mediul prin deşeurile activitătilor respective. Anual, aceste 
ape interioare introduc în partea vestică a Mării Negre (în tone, aproximativ): 1 ,3 x 108 particule 
solide, 6,9 x 107 săruri minerale, 8 ,6 x 106 - carbonat de calciu, 4,5 x 10s - Fe, 1 ,7 x 10s Zn, 4,0 
x 104 detergenti , 7,5 x 103 Cu , 5,5 x 103 Pb, 1 ,8 x 103 As, 170 Cd , 60 Hg. Datorită suprafetei 
mari de captare a deversărilor fluviale şi a schimbului de apă limitat cu Marea Mediterană şi 
Marea Azov , Marea Neagră a devenit în ultimele decenii o „tintă ecologică" a surselor terestre 
de poluare, în special în partea sa vestică (ZAITEV, 1992 a). Efectele influentei directe şi 
indirecte ale deversărilor Dunării asupra ecosistemelor bentale şi palagiale ale Mării Negre s
au generalizat; se ştie că zona de influentare de către Dunăre a Mării Negre este de nu mai 
putin de 100.000 km2 (ZAITEV şi colab.,  1989). 

Modificările ecologice din Marea Neagră se datorează în cea mai mare parte încărcării 
cu poluanti a Dunării; ele rezidă într-o reducere masivă a organismelor, atât vegetale cât şi 
animale, inclusiv stocurile de peşte şi capturile pescăreşti. 

Influenta metalelor grele şi a altor poluanti asupra organismelor Mării Negre în conditii 
naturale este deocamdată mai putin cunoscută, deşi diminuări masive ale populatiilor au fost 
semnalate în unele cazuri în biotopuri în care are loc o acumulare a toxinelor, precum 
microstratul de suprafaţă, zona de surf, estuare şi zonele de vărsare a fluviilor (ZAITEV, 1 992 
b). Substantele biogene ca azotatii şi fosfatii au provocat cele mai profunde şi extinse modificări 
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în ecosistemele Mării Negre în cea de a doua jumătate a secolului al 20-Iea. Aceste modificări 
sunt cele mai evidente în coltul nord-vestic al Mării Negre care, adiacent ţărmurilor Ucrainei, 
României şi Bulgariei , reprezintă două treimi din totalul platoului continental cu o suprafată 
de 64.000 krn2• 

MACROFITOBENTOS 

Pe măsura creşterii eutrofizării, modificări majore au fost semnalate în structura şi 
funcţiunile macrofitobentosului. 

Datorită cantităţii crescute a particulelor în suspensie şi a planctonului, transparenta 
apei mării a scăzut în mod semnificativ. Ca atare localizarea adâncimii de compensaţie s-a 
schimbat, iar algele fixate de substrat de Ia adâncimi mai mari de 7-8 m au fost umbrite. 
Aceasta a determinat declinul considerabil al macrofitelor, în ciuda nivelelor crescute de 
nutrienti . 

Datorită variabilităţii factorilor ecologici, aceste modificări ale ecosistemelor şi ale 
structurii asociaţiilor au condus Ia înlocuirea unor fitocenoze cu altele. Consecinţa a fost o 
schimbare în dinamica sezonieră şi multianuală a comunităţilor algale. 

De ex. în golfurile Sevastopol şi Novorosiisk a avut loc o deteriorare accentuată a 
fitocenozelor în decursul mai multor ani. Modificări multianuale ale structurii asociaţiilor au 
fost surprinse de asemenea în zonele litorale deschise, aflate sub o influentă diminuată a 
interacţiunilor antropogene; observaţiile asupra vegetaţiei bentale în asemenea areale au 
evidenţiat rolul crescând al speciilor oligosaprofite (KALUGHINA - GUTNIK, 1979). 

Influenta negativă a diferitelor modalităţi de acţiuni antropogene este evidentă mai întâi 
de toate la nivelul centurii algale costiere, care joacă un rol special în protecţia litoralului, în 
epurarea apelor litorale şi în protecţia speciilor asociate. 

Căi importante ale interacţiunilor antropogene cu efect asupra fitobentosului din coltul 
nord-vestic sunt următoarele: 

- construcţii hidrotehnice amplasate de-a lungul litoralului (inclusiv porturi), 
- regularizări ale cursurilor fluviilor Dunăre, Nistru şi Nipru, 
- deschiderea canalului Dunăre - Marea Neagră, 
- deteriorarea calităţii aportului fluvial, 
- creşterea poluanţilor minerali şi organici, 
- poluare prin deversări necontrolate şi petrol, 
- concentrări umane de-a lungul ţărmului în timpul sezonului estival. 

Interacţiunea diferiţilor factori antropogeni asupra vegetaţiei determină rezultate diverse, 
de la simplificarea structurală până la dispariţia completă (CELAN, 1977; EREMENKO, 1979; 
BOLOGA, 1989 a). Cele mai importante consecinţe au urmat alunecărilor de teren datorate 
lucrărilor de construcţii (diguri, baraje, căi de comunicaţii), când covorul alga! a fost acoperit 
de nisip şi/ sau mâl. În asemenea ocazii ,  asociaţiile de Cystoseira au fost înlocuite de 
Cladophora sau Ceramium; macrofitele se întâlnesc astăzi în fâşia îngustă lângă tărm la 
adâncimi sub 3-5 m,  unde persistă specii tolerante la eutrofizare: Enteromorpha intestinalis, 
E. prolifera, Cladophora vagabonda, Ceramium elegans, etc. (EREMENKO, 1 977, 1 979). 

Alga brună Cystoseira barba ta, o specie foarte sensibilă la conţinutul de detergenti din 
apa de mare, a dispărut practic de-a lungul litoralului nord-vestic al Mării Negre (ZAITEV, 
1 992b) . 

În ceea ce priveşte „câmpul lui Zemov" de Phyllophora din partea centrală a coltului 
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nord-vestic, acesta acoperea în anii '50 o suprafaţă egală cu 1 0 .000 km2, atingând o biomasă 
totală de cca 1 O .OOO .OOO t; în 1980 ea s-a redus la 3 .OOO km2 şi la o biomasă de 1 .400 .OOO t. În 
1 990 aceste valori au descrescut la 50 km2 şi 300.000 - 500.000 t (ZAITEV , 1992b). 

Aglomerările de Phyllophora au constituit o sursă importantă de oxigen. După unele 
date, aceste alge produceau până la 1 2.000.000 m3 de 02 pe zi (ZAITEV , 1992b) . 

Numeroase pierderi au avut loc pe platoul continf'ntal datorită reducerii „câmpului lui 
Zemov". Fauna asociată a dispărut, îndeosebi spongieri, anemone, isopode, amfipode, creveţi , 
crabi, ascidii, plus peste 40 de specii de peşti , specifici acestei zone (ZAITEV, 1 992b) . 

În ultimii 20 de ani biomasa ierbii de mare Zostcra a scăzut de 10 ori în apele costiere. 
Iarba de mare a servit ca biotop favorabil penlru specii numeroase de nevertebrate şi peşti . 

Motivul degradării asociaţiilor de Zostera a fost mobilizarea mâlului cu ocazia dragărilor 
în zonele de adâncime mică (ZAITEV, 1992b). 

Literatura algologică românească privind macrofitobentosul cuprinde în prezent o 
perioadă de peste 100 de ani (BOLOGA, 1 987/88). Cercetările, restrânse iniţial la observaţii 
de teren şi descrierea principalelor specii de alge verzi, brune şi roşii din dreptul ţărmului 
românesc, au cunoscut o dezvoltare permanentă în timp (BOLOGA , 1989b). Mai târziu, liste 
mai complete asupra macrofitelor s-au adăugat referinţelor bibliografice în acest domeniu.  

Începând din 1935 (CELAN, 1 935) până în anii '80, de-a lungul litoralului marin au 
fost identificate 154 specii de macrofite (BA V ARU şi colab., 1991): 47 cloroficee, 2 xantoficee, 
30 feoficee şi 79 rodoficee. Numărul lor a scăzut cu timpul la 77 (SKOLKA, 1969). Pentru 
perioada 1970- 198 1 au mai fost regăsite doar 69 specii (VASILIU, 1984). 

Este evident că flora algală bentală a suferit un declin treptat, dar continuu, din anii 
1946/1 950 (CELAN şi colab., 1969; CELAN şi BAVARU, 1973), atât din punct de vedere 
calitativ cât şi cantitativ (CELAN şi colab.,  1979). Agravarea acestui declin în cursul ultimelor 
trei decenii se datorează unor factori naturali şi antropogeni care au perturbat calitatea mediului 
marin (BOLOGA, 1989a). 

Aspectul uniform al florei algale actuale se datorează dispariţiei totale sau aproape totale 
a multor specii în ultimii 30-50 ani. Dispariţia cvasicompletă a centurilor prealabile de 
Cystoseira este cea mai şocantă. Cele două specii, C.barbata şi C.crinita f.bosphorica (= 
C.bosphorica), s-au numărăt printre organismele fitobentale perene dominante în partea nord
vestică a Mării Negre. Rolul lor ecologic major a constat mai ales în oferirea unui substrat 
pentru dezvoltarea în masă a altor macrofile epifite. Dintre numeroasele feoficee şi rodoficee 
dispărute recent speciile de Laurencia merită o atenţie specială. Fanerogamele Zostera marina 
şi Z.nana au suferit de asemenea un declin sever. 

O diversitate specifică mai mare.a fost proprie în ultimul deceniu numai sectorului sudic 
al litoralului românesc unde în 1982, au fost înregistraţi 24 taxoni (CELAN şi BOLOGA, 
1983). Această examinare a permis observatii interesante, îndeosebi asupra genului Ceramium, 
genul cel mai comun , productiv şi adaptabil, denotând o variabilitate individuală şi ecologică 
pronunţată. 

Datorită eutrofizării ,  o intensificare a producţiei macrofitelor rezistente a avut loc de 
asemenea. Substratul liber, populat anterior de Cystoseira, având o rată de creştere lentă, este 
acoperit în mod obişnuit în prezent de specii cu ciclul vital scurt, mai mult sau mai puţin 
sezonier, dar cu o creştere rapidă. Cele mai frecvente specii apartin genurilor Enteromorpha 
şi Ceramium, şi într-o măsură mai mică Ulva, Cladophora, Bryopsis şi Callithamnion. 
Există o relatie distinctă între gradul de �utrofizare costieră şi talul algelor: în ape eutrofe 
predomină speciile de alge cu suprafeţe de tal mari (MINICEVA, 1990). 

Fizionomia florei actuale este dominată de câteva specii de Enteromorpha şi Ceramium 

260 



(BOLOGA, 1 989a) . La începutul declinului algal , n centură compusă din specii de 
Enteromorpha şi Cladophora se dezvoltă mai întâi în perioada caldă a anului; cu timpul, 
specii de Ceramium le-au înlocuit pe primele, atingând adâncimi de 8-9 m. în ultimii ani, 
Bryopsis plumosa s-a dezvoltat de asemenea în cursul întregului sezon de vară. Spre sud, 
către ţărmul bulgar, au crescut biomasele de Ulva lactuca, Cystoseira barbata şi C.crinita f. 
bosphorica. Biomasa relativ mare a acestor macrofite cu cicluri vitale scurte nu este totuşi 
comparabilă cu cea, mult mai mare, a centurilor Cystoseira din deceniile anterioare. 

Cauzele declinului algal nu sunt elucidate complet. Dispariţia aproape completă a 
Cystoseirei - cel puţin de-a lungul ţărmului românesc - se datorează creşterii turbiditătii apei 
şi colmatării substratului stâncos. Acestea au provocat o scădere a populatiilor animale şi 
chiar a disparitiei unor grupuri faunistice întregi, afectând negativ ihtiofauna şi totodată pescuitul 
marin. 

Cea mai importantă trăsătură a florei algale actuale constă în numărul foarte mic de 
specii. Dar aceste specii manifestă totuşi producţii considerabile; unele genuri (Enteromorpha, 
Ceramium) ating un grad de acoperire de până la 80% (BOLOGA, 1989a). 

În dreptul altor tărmuri , cercetări privind macroflora bulgărească au evidentiat o 
diminuare pronunţată a distribuţiei cantitative a speciilor Cystoseira barbata, Zostera marina 
şi Z.nana (PETROVA-KARADJOVA , 1975 , 1982). 

Primele publicatii asupra algelor coastelor turceşti au apărut în 1 899 când 61 specii au 
fost semnalate în Bosfor şi Cornul de Aur (GUVEN şi colab.,  1991) .  O colecţie de alge datând 
din 1 894- 1 895 a fost revizuită şi conţinutul său publicat (OZTIG, 197 1 ) .  Studiile asupra algelor 
marine din Turcia au fost rezumate pentru perioada 1 843- 1978 (CIRIK şi GUNER, 1 979), 
pentru 1 894- 1 970 (GUVEN şi OZTIG, 197 1 )  şi pentru 1 899- 1 990 (GUVEN şi colab., 199 1 ) .  

Refacerea vieţii algale este întârziată n u  numai de creşterea eutrofizării, c i  şi datorită 
altor activităţi umane. În ultimii 20 de ani litoralul vestic al Mării Negre suferă transformări 
ample legate direct de dezvoltarea porturilor, industriei şi turismului (SKOLKA şi colab.,  
1980). Aceste constructii atrag după sine cantităti uriaşe de material terigen în mare, contribuind 
la creşterea materialului în suspensie în apele costiere cu consecinţele ecologice mentionate. 

FITOPLANCTON 

Creşterea în ultimele două decenii a aportului Dunării şi al celorlalte fluvii din partea 
nord-vestică a mării în săruri ale azotului şi fosforului şi în materie organică (SERBĂNESCU 
şi colab., 1 978; PECHEANU şi colab., 1 977; DOROGAN şi colab., 1 985 , 1986; FASCIUK şi 
colab.,  1 99 1 ;  ZAITEV şi colab.,  1985, 1987), la care s-a adăugat influxul sporit al aceloraşi 
compuşi prin intermediul deversărilor directe în mare a apelor reziduale, a detenninat sporirea 
în mediul marin a stocurilor nutrienţilor respectivi. Partea vestică a mării a suferit cea mai 
puternică creştere în nutrienţi , concentratia lor devenind aici, începând din anii 1 970, net 
superioară celor din trecut (COCIASU şi POPA, 1980; COCIASU şi colab., 1 98 1 ;  COCIASU, 
1 990; GARKAVAIA şi colab., 1978; GARKAVAIA şi colab.,  1987 citat de ZAITEV, 1 992). 
De pildă, în sectorul românesc al mării, concentraţiile de substanţă organică au fost în perioada 
1 97 1 - 1 990 de 1 ;l.- 1 ,5  ori mai mare decât în anii 1960, cele de azotaţi de 2 ,5-8 ,4 ori, iar cele de 
fosfaţi de 1 ,4-5 ,1 ori (în zone învecinate unor puternice surse de poluare, cum este cea a 
Constantei, creşterea fiind de până la 20 ori) (BODEANU, 1993). 

Intensificarea eutrofizării a determinat o serie de modificări în dezvoltarea cantitativă şi 
în structura fitoplanctonului. 
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Cea mai importantă dintre acestea a fost creşterea frecvenţei, amplorii şi extinderii 
spaţiale a înfloririlor algale. Dacă până în anii 1 970, înfloririle de amploare erau fenomene 
de excepţie, de atunci ele se produc an de an (BODEANU, 1 983; 1 984a; l 984b; l 984c; 1 987; 
1 987- 1 988; 1 989; 1 993; BODEANU şi ROBAN, 1 975, 1 989; BODEANU şi USURELU, 
1 979) speciile înfloritoare realizând densităţi numerice net superioare celor din trecut 
(BODEANU, 1 984a, 1 987, 1 992; NESTEROVA, 1 977. 1 979, 1 98 1 ,  1 982, 1 985,  1 987, 1 990; 
PETROV A-KARADJOV A, 1 984, 1985 , 1 986, 1 990; SUHANOV A şi colab., 1988), extinderea 
lor spatială crescând marcant (F ASCIUK şi colab . •  1 99 1 ) .  

Sediul celor mai frecvente ş i  mai ample înfloriri algale este partea vestică a mării.  Astfel, 
în perioada 1 98 1 - 1 990 în apele litoralului românesc s-au înregistrat 46 fenomene de înflorire , 
produse de 1 5  specii algale (BODEANU, 1 993). Printre cele mai frecvente specii producătoare 
de astfel de fenomene se disting în primul rând dinoflagelatul Prorocentrum cordatum, care 
începând din 1 973, a declanşat practic în fiecare vară înfloriri de amploare şi extindere diferite 
(BODEANU , 1 98 3 ,  1 984c, 1 987 , 1 989,  1 993;  BODEANU şi ROBAN , 1 97 5 ,  1 989;  
BODEANU şi USURELU, 1 979; ZAITEV, 1 979; ZAITEV şi  colab. ,  1987 ; FASCIUK şi 
colab .,  1 99 1 ) ,  apoi Heterocapsa triquetra, Eutreptia lanowii, Skeletonema costatum, 
Coccolithus huxleyi , Hillea fusiformis ş .a. 

Marea majoritate a speciilor înfloritoare au atins în ultima perioadă recordurile maxime 
de dezvoltare cantitativă. De pildă, din cele 1 5  specii care au produs înfloriri în perioada 
1 98 1 - 1 990 în apele litoralului românesc, 1 2  au realizat maximele lor numerice cunoscute 
acolo (BODEANU, 1 993) . În perioada dată Prorocentrum cordatum a atins 807 ,6 milioane 
cel. 1 -1 comparativ cu maximul pentru intervalul 1 960- 1970 de 50,8 milioane, Coccolithus 
huxleyi - 29 1 ,2 milioane comparativ cu 95 milioane în perioada de referinţă menţionată, 
Skeletonema costatum - 1 4 1 ,4 mii .  comparativ cu 1 8  milioane, Cyclotella caspia - 300 
milioane comparativ cu 28 , 1  milioane, Cerataulina pelagica - 6 milioane comparativ cu 922 
mii ,  Nitzschia closterium - 1 3 , l  milioane comparativ cu 1 10 mii (BODEANU, 1 984a, 1 989, 
1 993). 

Printre fenomenele care au produs înfloriri în ultima perioadă se înscriu şi unele specii 
care până în deceniul 8 aveau o dezvoltare cantitativă modestă, cu maxime numerice de ordinul 
miilor sau zecilor de mii la litru . Menţionăm câteva dintre acestea (cu valorile de celule la litru 
atinse în perioada 1 97 1 - 1 990 la litoralul românesc); Scripsiella trochoidea - 25,8 milioane, 
Heterocapsa triquetra (97,6 milioane), Eutreptia Ianowii (1 08 milioane), Skeletonema 
subsalsum ( 1 8 ,7 milioane), Chaetoceros similis f. solitarius (21 ,5 milioane), Nitzschia 
tenuirostris (74,8 milioane) Chromulina sp. ( 1  miliard) (BODEANU, l 984a; 1 989, 1 993) 

În ce priveşte extinderea spatială a înfloririlor de amploare din partea vestică a mării, 
precizăm că dacă în deceniul 6 se distingeau trei zone afectate vara de maree roşie, situate la 
confluenta Dunării, Nistrului şi Niprului (IVANOV , 1959), astăzi acestea sunt unite într-o 
regiune întinsă, ocupând practic până la 50% din întinderea acvatoriului şelfului vestic şi 
depăşind de 8- 1 0  ori suprafeţele însumate ale respectivelor zone initiale (FASCIUK şi colab. ,  
1 991) .  

În conditiile existentei stocurilor mari de nutrienti, pe lângă formele ce produc înfloriri 
determinând modificarea culorii apei, numeroase alte alge realizează densităti numerice 
remarcabile, faptul ducând la creşterea numărului speciilor algale de masă. Astfel, în apele 
litoraluilui românesc al mării, numărul speciilor care au realizat densităti numerice de peste 
1 00  mii ceJ. 1  ·1 au crescut de la 38 în deceniul 7, la 57 în deceniul 8 (BODEANU , 1 989) şi la 79 
în deceniul 9 (BODEANU, 1 993) . Dintre cele 79 specii de masă ce au evoluat în 1 98 1 - 1 990, 
pentru 30 densitătile numerice maxime s-au ridicat la ordinul milioanelor de celule la litru 
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(BODEANU, 1 993) . 
Studiul datelor acumulate în decurs de peste 30 ani de cercetare continuă (BODEANU, 

1989, 1 993) , evidentiază tendinta clară de creştere a densităţilor numerice la majoritatea 
speciilor algale de masă pe măsura scurgerii timpului de la intensificarea procesului de 
eutrofizare. Astfel, luând ca bază de referintă valorile numerice atinse de formele algale de la 
litoralul românesc în deceniul 7 (anterior intensificării eutrofizării), acestea au crescut în 
deceniile 8 si 9 la 66%, respectiv Ia 79% dintre speciile de masă. Tendinta contrară, de diminuare 
a densitătilor numerice a fost mai slabă, aceasta manifestându-se în deceniile 8 si 9 la 34% , 
respectiv 2 1  % dintre formele algale care în deceniul 7 aveau valori numerice superioare cifrei 
de 100.000 cel. 1 ·1 (HODEANU, 1 993). 

Algele care manifestă tendinta de reducere numerică apartin îndeosebi diatomeelor între 
care se disting speciile cu celula mare si frustula mai groasă Rhizosolenia calcar-avis, 
Thalassionema nitzschioides, Diatoma elongatum, specii care în ultimele două decenii n
au mai awt în apele costiere româneşti însemnătatea cunoscută în anii '60 (BODEANU, 1 969, 
1987-1 988) . Reducerea densitătii numerice a unora dintre speciile al gale cu celula mare, 
substituirea acestora de către specii cu dimensiuni mici ca: Prorocentrum cordatum, 
Eutreptia lanowii , Coccolithus huxleyi , Hillea fusiforme, forme înzestrate cu o mare viteză 
de diviziune si cu un potential mf'tabolic ridicat, constituie o particularitate caracteristică 
comunitătilor imature (SEMIN A, 1974), asa cum sunt cele perturbate de aportul eutrofizant al 
fluviilor din partea nord-vestică a Mării Negre. În acest sens sunt edificatoare datele lui 
NESTEROV A ( 1 986), care constată că în partea vestică a Mării Negre predomină în perioada 
de vară în proportie de 94,2% din densitatea numerică a fitoplanctonului, algele de dimensiuni 
mici cu un volum de până la 5 .000/mm3, celelalte specii (cu volume cuprinse între 5 .000-
60.000/mm3) participând cu procente neînsemnate. 

Tendinta dominantă, de creştere a densitătilor numerice la cea mai mare parte dintre 
algele planctonice rezultă si din faptul că din cele 109 specii care au realizat în sectorul românesc 
al mării densităti superioare cifrei de 100 mii ceI.1- 1  în decursul perioadei 1960- 1990, majoritatea 
lor covârşitoare (9 1 specii , deci 83,5% din total) au atins în ultimele două decenii maximele 
lor numerice cunoscute până în prezent; peste 53% au înregistrat valorile maxime în deceniul 
9,  proportia formelor algale ce au atins respectiva performantă în deceniul 8 fiind net inferioară 
- de numai 30% (BODEANU, 1992). 

O importantă modificare în componenta fitoplanctonului constă în creşterea marcantă 
în ultima perioadă a proporţiei non-diatomeelor pe seama reducerii proporţiei 
diatomeelor. În partea vestică a mării (în sectorul românesc) proportia non-diatomeelor în 
densitatea numerică a fitoplanctonului a crescut de la 7 ,7% (în anii 1 960) la 6 1 ,7% (în anii 
1 980), iar proportia diatomeelor a scăzut în aceeaşi perioadă de la 92,3% la numai 38,3% 
(BODEANU, 1 992). 

Ponderea în fitoplancton a dinoflagelatelor si a celorlalte grupe de non-diatomee a crescut 
îndeosebi în timpul verii (NESTEROV A ,  1987; BODEANU , 1 989), fapt datorat afinitătii 
pentru apele mai calde a principalelor sp<�ii din respectiva grupare. Pentru întreg acvatoriul 
nord-vestic al mării (cuprinzând golful Odessa, coasta română si jumătatea nordică a coastei 
bulgare), ponderea dinoflagelatelor în totalul biomasei fitoplanctonului din sezonul estival a 
crescut de la 1 8 ,8% în anii 1960 (IVANOV, 1967) la 54,4% în anii 1975- 1 980 (NESTEROVA, 
1 987); în acelasi interval de timp, ponderea diatomeelor în biomasa estivală s-a redus de Ia 
79,5% (IVANOV, 1967) la 40,l % (NESTEROVA, 1987). Chiar si în spatii mai slab afectate 
de eutrofizare cum este golful Sevastopol se constată preponderenta în perioada de vară-toamnă 
a formelor cu particularităti heterotrofe dintre dinoflagelate si alte flagelate mărunte 
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(ROUHIAINEN, 1988). 
În privinta creşterii rolului principalului grup de non-diatomee - dinoflagelatele -,  sunt 

sugestive datele comparative de ahundentă şi biomase maxime p11hlicat<> . Pentru anii 1 960, în 
coltul nord-vestic al mări i  �f' citau ca valori maxime 3 .300.000 cel . I  1 ş 1 10 g.m-3 (IVANOV, 
1 967); în anii 1 980 valorile respective au crescut la 800.000 .000 cel. 1 - 1  şi 1 .000 g.m-3 

(VINOGRADOV şi colab.,  19�!J - citat de Zaitev, 1992). 
Sporirea ponderii non-diatPmeelor în componenta fitoplam·1nnului reflectă creşterea 

amplorii şi frecventei înfloririlor produse de dinoflagelatele Prorocentrum cordatum şi 
Heterocapsa triquetra, euglenidul Eu t rl'ptia lanowii , crisofitul Coccolithus huxleyi, precum 
şi aparitia inedită printre producătoarele dr inflnrire a unor specii din aceleaşi grupe taxonomice 
care altădată, fie nu se aflau printre formele de masă (ca dinoflagelatul Scripsiella trochoidea 
sau crisofitul Hillea fusiformis), fie nici nu erau semnalate în flora mării (cum este cazul 
crisofitului Chromulina sp.,  cunoscut la noi doar cu prilejul subitei sale dezvoltări masive 
din iulie 198 1 )  (BODEANU, 1 993) . 

Modificările proportiilor dintre cantitătile populatiilor principalelor grupe algale sunt 
legate de schimbările din componenta bazei nutritionale produse în ultimele două decenii 
(BODEANU, 1 993), schimbări constând în: 

1 .  Diminuarea raporturilor Si:P şi Si:N, creşterea concentratiei în săruri de fosfor şi azot 
producându-se în paralel cu scăderea concentratiei silicatilor, ultimul fapt datorându-se 
îndeosebi reducerii debitului solid în afluentii supuşi barării în scopuri energetice (BONDAR, 
1 972; BONDAR şi STATE, 1977), dar şi intensului consum al silicatilor în cursul masivelor 
dezvoltări ale diatomeelor. Diminuarea raporturilor Si:P şi Si:N defavorizează diatomeele cu 
cerintele lor stricte de siliciu pentru constructia frustulei şi, în consecintă, ele trec pe plan 
secundar în producerea fenomenelor de înflorire cât şi în componenta cantitativă a 
fitoplanctonului. 

2 .  Îmbogătirea bazei nutritive cu un spor de materie organică - conditie favorabilă 
dezvoltării masive ale unor specii cu afinităti mixotrofe din grupele de non-diatomee 
(Dinoflagellata, Euglenida, Chrysophyta). Sporirea materiei organice a contribuit desigur la 
trecerea în prim plan a non-diatomeelor în componenta cantitativă a fitoplanctonului şi în 
producerea amplelor fenomene de înflorire (sustinute desigur, în principal, de bogatul stoc de 
săruri de fosfor şi azot). 

Intensificarea fenomenelor de înflorire, creşterea numărului speciilor de masă şi sporirea 
densitătii numerice la majoritatea formelor algale, au indus o puternică creştere a cantităţilor 
totale ale fitoplanctonului care a devenit în ultimele două decenii excedentar în raport cu 
consumatorii săi (BODEANU, 1 984 a,b).  Astfel , în 1 983- 1 990 , biomasa medie a 
fitoplanctonului în sectorul românesc al mării a fost de 4 . 105 ,26 mg.m-3 (BOD EA NU, 1 993), 
valoare de peste 8 ori mai mare decât media pentru perioada 1959- 1 963, de 495 mg.m-3 

(SKOLKA , 1967). Pentru coltul nord-vestic al mării (golful Odessa) creşterea apare şi mai 
importantă, evaluările evidentiind o sporire a biomasei de 26 ori în decurs de 30 ani (ZAITEV 
şi colab., 1985); creşterea marcantă este evidentă şi la scara întregii mări, dacă considerăm 
valorile maxime înregistrate într-un interval de trei decenii care au sporit de la 52 la 800 g.m-
3 (ZAITEV şi colab.,  1987). 

În ce priveşte partea estică a mării aceasta este deocamdată mai slab afectată de 
eutrofizare. Respectivul proces este însă prezent şi acolo, câtă vreme la tărmul răsăritean se 
mentionează dezvoltări sporite de microfloră (NIJEGORODOV A şi colab . ,  1 980) ; 
intensificarea eutrofizării în golfurile pârtii estice este evidentă, în asemenea spatii ca baia 
Sevastopol citându-se pentru ultimii ani valori de biomasă fitoplanctonică de cca 10 g.m-3 
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(SENICEVA si ROUHIAINEN, 1978). 
Cercetările asupra fitoplanctonului au fost completate cu estimări sistematice a 

productivităţii primare planctonice în apele de mică adâncime ale litoralului românesc, între 
1978- 1 985 evldentiind valori la suprafată (O m) între 4,7 (decembrie) - 1 . 1 62 (iulie) mg C m-
3zi- 1 ,  pe verticală între 1 ,7 - 1 .938 ,5 mg C m-3zi-1 şi productii primare medii totale de "i4,8 g C 
m-3an-1 (BOLOGA, 1 980, 1 98 1 ,  1985/86; BOLOGA şi FRANGOPOL, 1982; BOLOGA şi 
colab. ,  1 984 , 1 98 "i ,  1986). 

ZOO BENTOS 

Dezvoltarea exuberantă a fitoplanctonului în ultimele decade, culminând cu producerea 
de înfloriri fitoplanctonice tot mai frecvente şi mai ample a avut consecinte grave şi asupra 
stării zoobentosului . 

Prezenta uria')elor cantităti de masă algală în apa de mare are ca efect reducerea 
conţinutului de oxigen , acesta fiind consumat atât prin respiraţia masivei populaţii de alge 
microfite, cât şi prin procesele de degradare a cantităţilor enorme de substanţă organică nevie 
acumulată în mediul marin prin moartea celulelor algale. 

Hipoxia astfel creată antrenează treptat şi moartea altor organisme din ecosistem, cele 
mai afectate fiind cele bentale. Degradarea condiţiilor de viată la nivelul zoobentosului a dus 
la apariţia de modificări profunde ale structurii comunităţilor bentale. 

S-a redus mult numărul de specii prezent în comunităţi , iar o serie de specii care în 
trecut erau foarte abundente şi prezente constant în anumite biocenoze au devenit rare (Corbula 
mediterranea, Abra milaschevici, Cardium paucicostatum, Chione gallina, Hydrobia 
ventrosa dintre moluşte; Spio filicornis, Glycera alba, Nereis diversicolor, Nerino cirratulus 
etc. dintre polichete; tunicatele Ascidiella aspersa şi Ciona intestinalis; foarte multi crustacei, 
etc.). Grupul cel mai afectat de sărăcia specifică este cel al crustaceilor. 

S-a schimbat structura cantitati vă a comunităţilor bentale ca urmare a reducerii 
populatiilor speciilor sensibile la alterarea condiţiilor de mediu şi proliferarea populaţiilor 
unor specii tolerante. Astfel,  speciile de moluşte Corbula mediterranea, Chione gallina, 
Tellina tenuis, Hydrobia ventrosa care în urmă cu 30 ani reprezentau 94% din densitatea 
moluştelor şi 96% din biomasa generală a bentosului în cadrul biocenozei nisipurilor fine 
(BĂCESCU şi colab. ,  1965) sunt în prezent aproape dispărute. Aceeaşi evolutie au avut şi 
populaţiile polichetului Spio filicornis care atingeau altădată densităţi de sute de mii de 
exemplare pe m2, precum şi biv al vele Spisula subtruncata şi Abra milaschevici care dominau 
comunitătile de substrat la adâncimile de 20-40 m (BĂCESCU şi colab. ,  1 97 1  ). Populaţiile de 
Mytilus galloprovincialis şi Modiolus phaseolinus deşi s-au diminuat, reprezintă încă 
elementele conducătoare în comunităţile de pe substrat mâlos. Dintre elementele oportunistice 
care au proliferat, devenind dominante în unele comunităţi mentionăm bivalvele Mya arenaria 
şi Scapharca inaequivalvis, specii relativ noi pentru Marea Neagră, precum şi polichetele 
Neanthes succinea, Polydora limicola , Melinna palmata (GOMOIU, 1 976,  1 984; 
TIGĂNUS , 1982b, 1986a,b, 1988a,b, 1990; LOSOVSKAIA şi colab. ,  1 990). 

Comunitătile bentale au în prezent o mare instabilitate. În fiecare an, condiţiile de hipoxie 
şi chiar anoxie afectează arii largi, dar localizarea acestora este diferită în funcţie de condiţiile 
hidrometeorologice specifice fiecărui an . Există astfel zone unde comunităţile sunt afectate 
de mortalităţi şi zone în care populaţiile bentale sunt în refacere ca urmare a unei ameliorări 
temporare a condiţiilor de mediu (TIGĂNUS, 1 982a, 1 986b). Ca urmare a faptului că aceste 
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perioade de refacere sunt în general scurte, structura pe grupe de vârstă şi talie a populatiilor 
se caracterizea1ii prin dominatia indivizilor tineri în prnpor1 i • , Ic 90% şi chiar 100%. 

Reducere ii pnpulatiilor de moluşte, ca şi Jominanta ind1 vizilor tineri a dus la diminuarea 
biofi!trului natural , crea ce a contribuit la creşterea excedentulu i  de substantă organică şi deci 
la agravarea consecin\elor eutrofizării. 

Dinamica sezonieră a populatiilor zoobentale s-a dereglat, având un aspect atipic: densităti 
şi biomase mai mari în lunile reci ale anului decât în cele calde, când de regulă procesele de 
creştere şi reproducere erau mai intense. Refacerea populaţiilor bentale este astfel lentă şi 
incompletă, deoarece se desfăşoară mai ales în lunile reci. 

Menţinerea şi accentuarea condiţiilor nefavorabile au afectat în cele din urmă şi speciile 
tolerante, care treptat şi-au redus efectivele cu toate că au rămas dominante ca densitate şi 
biomasă. Dacă în perioada 1976- 1986 când eutrofizarea era mai puţin avansată, densitatea şi 
biomasa generală a zoobentosului crescuseră pe seama proliferării speciilor oportunistice, 
mai târziu, după 1989, zoobentosul s-a redus constant şi din punct de vedere cantitativ. 

Zona periazoică, aflată la adâncimile de 1 20- 1 30 m în anii 1950- 1 960 a avansat spre 
adâncimi mai mici, astfel că limita sa superioară se situează în prezent la adâncimi de 1 00  m ,  
fenomenul respectiv fiind o dovadă a degradării zoobentosului în perioada actuală (GOMOIU 
şi UGĂNUS , 1990). 

ZOOPLANCTON 

Consecinţele schimbării unor condiţii de mediu în Marea Neagră ca urmare a creşterii 
presiunilor antropice, în primul rând creşterea gradului de eutrofizare, sporirea productiei 
primare fitoplanctonice şi a cantitătii de substanţă organică din masa apei, au fost reflectate şi 
de biocenoza zooplanctonică, prin apariţia unor modificări în structura calitativă şi cantitativă 
a comunitătilor zooplanctonice, a unor trăsături caracteristice ce au marcat evoluţia acestora ' 
în ultimele două - trei decenii. 

O anumită tendinţă de simplificare a structurii calitative, de reducerea diversitătii specifice 
semnalată după 1 972 a fost mai evidentă în ultimii ani , prin aparitia din ce în ce mai rară până 
la absenta din probe a unor specii mai sensibile. Cele mai sărăcite s-au dovedit comunitătile 
din zona ţărmurală, unde influenta surselor de impurificare (deversări de ape uzate) se constituie 
ca un factor în plus de agresiune şi unde am întâlnit comunităti formate uneori doar din 2-3 
specii ce utilizează în procent ridicat substanta organică aflată în cantitate mare (ciliate 
planctonice, rotifere, Noctiluca). Observatiile multianuale efectuate în aceste zone ne-au indicat 
o diversitate scăzută îndeosebi în timpul verii, indicii de diversitate fiind foarte mici (H=0,07 
- 1 ,2) (PETRAN, 1986, 1 988). 

Biotopul superficial şi ultrasuperficial, locuit de speciile hiponeustonice a fost cel mai 
expus conditiilor de poluare. Aici speciile de copepode din fam.Pontellidae - Anomalocera 
patersoni, Pontella mediterranea, Labidocera brunescens, ce formau altădată concentraţii 
mari, mai ales în zonele de contact ale apelor marine cu cele dulci, în acvatoriile influentate de 
Nistru, Nipru (ZAITEV, 1970), citate şi de noi ca abundente în planctonul superficial în timpul 
verii în anii '60 (PETRAN, 1962) şi încă în număr destul de mare în anii 1973- 1 974 în timpul 
verii în zona Constanta - Portita (PETRAN, 1976), şi-au redus considerabil populaţiile în anii 
care au urmat (doar exemplare izolate), aşa încât ultimul an în care am marcat prezenta lor 
prin 2 exJm3 de Anomalocera patersoni, a fost anul 1983. 

Pe lângă faptul că biotopul lor este cel mai expus factorilor atropici, se pare că Pontellidele 
evită apele unde se dezvoltă masiv peridineele, ori tocmai în stratul superficial al apei sunt 
cele mai mari aglomerări algale în perioada înfloririlor (POLISCIUK, 1977). 
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Alte organisme zooplanctonice pe care le-am întâlnit în ultimii 20 ani sunt si cele trei 
specii de copepode Monstrillidae - Monstrila grandis, M.helgoladica, MJongiremis, citate 
ca fiind prezente constante şi în număr mare de exemplare în planctonul litoralului românesc 
în anii celei de-a 6-a decade (PORUMB , 1 96 1 ) .  

Misidul planctonic - Mesopodopsis slabberi ,  specie însemnată î n  hrana peştilor, 
abundentă în anii '50 în întreaga zonă predeltaică a Mării Negre prin zeci de mii de exJm3, şi
a diminuat mult populatiile după 1970, astfel că la o evaluare specială asupra populatiilor 
acestei specii în 1 975, densitatea maximă nu a depăşit 94 exlm�. pentru ca ulterior până în 
1 984 să fie semnalate doar exemplare izolate. 

Chiar dacă nu au dispărut, o serie de grupe sau specii zooplanctonice şi-au redus 
considerabil populatiile. 

De altfel, aspectul cel mai important desprins clar din cercetările de dinamică cantitativă 
multianuală este cel vizând tendinţa unor schimbări ale raporturilor cantitative între grupe sau 
specii componente ale comunitătilor zooplanctonice. 

În ceea ce priveşte reducerea populatiilor exemplificăm situaţia organismelor 
meroplanctonice, această componentă larvară a zooplanctonului care, reflectând schimbările 
apărute în comunităţile bentale, a înregistrat în anii deceniului 9 importante modificări . Stadiile 
larvare din plancton ale organismelor bentale, îndeosebi moluşte dar şi ale viermilor policheţi 
ca şi ale crustaceului ciriped - Balanus improvisus, au avut un rol important în constituirea 
biomaselor zooplanctonice, în zona sedimentară de mică adâncime de la N de Constanţa, până 
în anii '70 (PETRAN, 1980), iar în spaţiul predeltaic până în 1980, consecintă a extinderii în 
această zonă sedimentară a populaţiilor bivalvei Mya arenaria şi a prosperităţii polichetului 
Melinna palmata (PETRAN, 1 970, 1 986). Mortalitătile consemnate în fauna bentală 
(îndeosebi a populaţiilor de moluşte) în anii 1986- 1 990, ca urmare a amplelor fenomene de 
înflorire, s-au reflectat în plancton printr-o diminuare substantială a ponderii meroplanctonului 
în biomasa zooplanctonică din această perioadă (nu a depăşit 1 2%), nivelul său cantitativ 
rămânând mai ridicat în zona gurilor Dunării, datorat stadiilor larvare ale polichetelor (PETRAN 
şi MOLDOVEANU , 1992). 

Astfel, una din consecintele cele mai grave ale creşterii frecventei şi amplorii fenomenelor 
ele înflorire, manifestată în mod direct la nivelul comunităţilor bentale, s-a repercutat şi asupra 
comunităţilor din pelagial prin reducerea acestei componente meroplanctonice, cunoscută ca 
o hună bază de hrană pentru peştii planctonofagi. 

În afara meroplanctontelor, consemnăm şi reducerea populatiilor unor specii 
holoplanctonice mai sensibile, specii cu însemnat rol trofic în ecosistem. Aşa de exemplu 
copepodul Centropoges kroyeri var. pontica, specie abundentă în spaţiul predeltaic în anii 
1 973-1975 (PETRAN şi ONCIU, 1977) şi-a redus populatiile de 2-3 ori în anii deceniului 9. 

Cladocerul Penilia avirostris, specie dominantă în populatiile de cladocere, mai ales în 
spatiul marin din fată gurilor Dunării dar cu densităţi mari pe întreg acvatoriul , şi-a diminuat 
treptat populatiile după 1980 când locul dominant printre cladocere a fost luat de specia Pleopsis 
polyphemoides. 

P .polyphemoides a fost citat şi pentru apele tărmurale ruseşti ale Mării Negre ca fiind 
o specie abundentă în ultimii ani înlocuind specia Penilia avirostris ale cărei biomase au fost 
mult în scădere şi considerată chiar ca indicatoare de medii eutrofizate. 

În noile condiţii de mediu ale ultimelor două decenii marcate de creşterea cantitătii de 
algofloră planctonică şi respectiv de substanţă organică dizolvată de animale planctonice -
consumatoarele de bază ale acestora au cunoscut dezvoltări explozive ale unor specii cu o mai 
largă plasticitate ecologică, specii oportuniste, fitofage şi detritofage. Se poate spună că 
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reducerea diversitătii specifice a fost compensată de dezvoltarea exuberantă a unui număr mic 
de specii care au constituit biomase ridicate, superioare celor înregistrate cu 2-3 decenii în 
unnă, specii cunoscute ca fiind caracteristice şi pentru alte spaţii marine eutrofizate. 

Aceste specii au devenit dominante în comunităti şi cu cea mai ridicată frecventă, cele 
mai caracteristice fiind copepodul Acartia clausi (F% = 83- 100%), şi cladocerul Pleopsis 
polyphemoides (F% = 75-85%), apoi copepodul Oithona nana (F% = 41 -76%), rotiferele 
(F% = 25-55% ), tintinoideele (F% = 35-82% ). Densitătile lor ridicate au determinat şi biomasele 
zooplanctonice mai mari din perioada 1 980- 1987 (numai biomasele constituite de Acartia 
clausi au fost de cca 4-5 ori mai ridicate decât în anii deceniului anterior). De altfel copepodul 
Acartia clausi poate fi considerat ca specia dominantă numeric şi în biomasa trofică a 
comunităţilor zooplanctonice din această perioadă, în timpul verii ea constituind în anumite 
zone comunităti aproape monospecifice (în iulie şi august 1984 şi 1985 , indicele de dominantă 
al speciei a fost o% =  99,9%). 

Cea mai spectaculoasă dezvoltare cantitativă în anii ultimului deceniu a cunoscut-o 
cistoflagelatul Noctiluca scintillans, exploziile sale, adevărate înfloriri mai ales în lunile de 
vară, reprezentând una din trăsăturile structurale ce se înscriu în evoluţia caracteristică a 
pelagialului Mării Negre. Specie considerată mai degrabă saprofagă, detritusul reprezentând 
70-90% din raţia sa (PETIPA şi colab. ,  1970), dezvoltări le sale masive în plancton s-au corelat 
cu perioadele imediat ulterioare marilor înfloriri fitoplanctonice, în condiţiile existentei în apa 
mării a unei cantităti însemnate de detritus organic. Densităţile şi biomasele speciei au fost în 
anii deceniului 9 de cca I O  ori mai mari ca în perioada anterioară (1970- 1980), astfel în vara 
anilor 1986, 1987, 1988 şi 1989 s-au consemnat adevărate înfloriri cu Noctiluca (în august 
1987 în apele litorale de la nord de Constanta valorile cantitative au fost de 2.048 .OOO indlm3 

şi 1 63 .840,0 mg.m3} în ultimii doi ani (1990- 199 1 )  nivelul cantitativ fiind uşor mai coborât. 
În apele de mică adâncime din coltul nord-vestic al Mării Negre aflate sub influenţa 

fluviilor Dunăre, Nistru şi Nipru, la coastele ruseşti au fost semnalate în anii deceniului 9 
dezvoltări intense ale lui Noctiluca, cu biomase mari (de cca 1 1 ,0 g.m-3) depăşind de peste 
100 ori pe cele înregistrate între anii 1960- 1970 (ZAITEV şi colab., 1987); de asemenea 
cercetările efectuate pe coastele de răsărit şi în apele turceşti ale Mării Negre au arătat în 
ultimii ani adevărate înfloriri cu Noctiluca (43 ,0 g .m-3) (VINOGRADOV şi ARNAUTOV, 
1 986; TUNGER şi FEYZIOGLU , 1989). 

Cu exceptia anului 1985 , N .scintillans a reprezentat în întreaga perioadă 1 980-199 1  în 
timpul verii,  între 9 1  %-99,9% din densitatea şi biomasa generală a zooplanctonului. 

Exemplificăm în tabelul de mai jos dominanta maximă (0%) numerică şi ponderală a 
speciei în populatiile zooplanctonice din zona Constanta. 

Anii 

Luna iulie iunie aug. 

D% 
în densit. 9 1 ,5 94,7 95 ,6 
totală 

D% 
în biomasa 95,8 96,7 99,1 
totală 

iulie iulie 

4 1 ,0 9 1 ,5  

34,3 98,3 
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iul.
au . 

92,3 

98,5 

aug. 

9 1 ,5 

98,5 

.l.28..2 .l.22Q .1.221 

iulie aug. iul. 

97,9 97,5 99,2 

99,9 99,3 99,8 



Fără să aibă o valoare trofică, dat fiind continutul foarte mare de apă şi mai mult prin 
înalta sa rată de mortalitate (42'*hi ) .  N.scintillans nu reprezintă decât o sursă de detritus ce 
accentuează gradul de eutrofizare - r•' l 1 1are a mediului marin costier. 

O altă specie cu rol minor în bioeconomia Mării Negre ale cărei dezvoltări explozive 
din ultimul deceniu au fost favorizate de excedentul important de fitoplancton şi detritus din 
masa apei este meduza Aurelia aurita. Acestea, alături de existenta unui microzooplancton 
abundent - toate elemente de hrană ale speciei au condus la dezvoltarea sa în masă, Ia aparitia 
unor populatii abundente de meduze ce reprezintă de fapt verigi terminale ale unui lant trofic 
în pelagial. 

Dacă în perioada 1950- 1962 au fost evaluate pentru întreg bazinul Mării Negre 93-
1 .600 mii tone (MIRONOV, 197 1 ), estimările făcute în 1978 cu ajutorul camerei TV, tot 
pentru întreg acvatoriul Mării Negre (423 .000km2) au ajuns la 300-450 milioane tone 
(GOMOIU şi KUPRIANOV, 1 980). 

Creşterea cantitătilor acestei meduze s-a corelat cu reducerea numărului de peşti 
planctonofagi, concurenti la hrană (ZAITEV, 1979). 

Nefiind consumate, aglomerările de meduze sunt aduse de vânturi şi curenti în zona 
tărmurală, creând conditii de disconfort. 

Analiza dinamicii cantitative multianuale a zooplanctonului global evidentiază o creştere 
a valorilor medii de densitate şi biomasă în ultimele două decenii (pentru perioada 1980- 1 987, 
valorile medii au fost de până la 10 ori mai ridicate decât mediile din deceniul 1 960- 1970). 

Acestea s-au datorat în primul rând valorilor maxime din timpul verii când, aşa cum am 
arătat, Noctiluca scintillans, a determinat creşteri continue, din ce în ce mai mari ale biomasei 
zooplanctonice totale. 

Dar, am consemnat totodată şi faptul că unele organisme zooplanctonice cu important 
rol trofic în ecosistemul pelagic, îndeosebi copepodele au cunoscut creşteri ale indicatorilor 
cantitativi de densitate şi biomasă. 

Astfel majoritatea speciilor de copepode şi îndeosebi Acartia clausi ce a detinut după 
1 980, peste 50% din biomasa constituită de grupul copepodelor, ca şi cladocerul Pleopsis 
polyphemoides şi numeroase microzooplanctonte (tintinoidee, rotifere) au reprezentat un 
important potential trofic pentru peştii planctonofagi în special pentru Sprattus sprattus, al 
cărui pescuit a fost în creştere în această perioadă (PORUMB, 1986) . 

Cercetările efectuate timp de mai multi ani ( 198 1 - 1985) de echipe complexe de cercetători 
din tări riverane Mării Negre, într-un poligon experimental - golfurile Sozopol şi Burgas -
zone puternic eutrofizate la litoralul bulgăresc au arătat că în ceea ce priveşte biomasa 
zooplanctonică, aceasta a fost dominată de Noctiluca şi de copepodul Acartia clausi 
(VINOGRADOV şi SUSKINA, 1985) .  

Se  poate aprecia astfel că  în prima jumătate a acestui deceniu, chiar în conditiile creşterii 
gradului de eutrofizare deşi s-a constatat o reducere a diversitătii specifice, structura şi relatiile 
dintre populatiile speciilor rămase în componenta comunitătilor zooplanctonice, au evoluat în 
directia mentinerii unei organizări care să asigure prin speciile cu o largă plasticitate ecologică, 
o cât mai eficientă utilizare a surselor de energie (bogata hrană reprezentată de microfite şi 
substabta organică) , respectiv , un număr mai mic de specii fitofage şi detritofage, dar care au 
avut dezvoltări masive au înregistrat biomase mai ridicate comparativ cu perioada anterioară. 

În 1 982, observaţiile făcute în partea de nord-vest a Mării Negre în statii executate între 
gurile Dunării şi Bos for, au evidentiat cea mai ridicată producţie primară din zona gurilor 
Dunării unde s-au consemnat şi biomasele zooplanctonice cele mai ridicate dominate de Acartia 
clausi şi Pleopsis polyphemoides. (KOVALEV şi colab.,  1988). 
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După 1986 şi mai ales în ultimii 3-4 ani s-a înregistrat o degradare a comunitătilor 
zooplanctonice, situatia acestora devenind deosebit de precară mai ales în lunile de vară; 
majoritatea grupelor de organisme cu valoare trofică - copepode, cladocere, meroplanctonte 
au marcat o diminuare accentuată a populatiilor lor. 

Analiza evolutiei cantitătilor de zooplancton din ultimii 6 ani ( 1986- 199 1 )  evidentiază 
clar o dinamică diferită pentru zooplanctonul total (cel ce include şi Noctiluca) şi cel aşa 
numit trofic constituit de către organismele care reprezintă resurse trofice, ce asigură nivelele 
de transfer în treptele de conversie ale fluxului energetic în ecosistem. 

Astfel, în timp ce biomasele totale au fost în creştere din 1986 până în 1990, datorate 
adevăratelor înfloriri cu Noctiluca, cele ale zooplanctonului trofic au fost în scădere, anul 
1 988 evidentiindu-se prin cele mai scăzute valori ale indicatorilor cantitativi de densitate şi 
biomasă trofică în toate sezoanele (biomasa utilă a reprezentat doar 2% din valoarea biomasei 
întregului zooplancton). 

În anii 1990 şi 1 99 1 ,  valorile medii ale densitătii zooplanctonului trofic au fost de 6-7 
ori mai mici decât în 1989, chiar speciile ce înregistraseră dezvoltări masive în anii anteriori 
( 1980- 1 987) - Acartia clausi, Pleopsis polyphemoides au avut în aceşti doi ani un nivel 
cantitativ deosebit de scăzut. În 199 1 ,  valoarea medie a densitătii numerice a zooplanctonului 
trofic a fosL de 3 ori mai scăzută decât în 1990; în ceea ce priveşte valoarea biomasei, aceasta 
a fost mai ridicată datorită prezentei în vară în orizonturile de sub tennoclină a copepodului de 
talie mare Calanus helgolandicus ce a dat ponderea biomasei . 

Scăderea cantitătilor de zooplancton s-a corelat şi cu o reducere spectaculoasă a capturilor 
de peşti planctonofagi (la hamsie s-a redus de la 6.354 tone în 1984, la 1940 tone în 1 988,  60 
tone în 1 989 şi doar 5 tone în 1990; la şprot productia de 891 2  tone în 1989, a fost de 3 1 98 
tone în 1 990 şi 790 tone în 199 1 ;  la stavrid de la 1459 tone în 1989 la 1 65 tone în 1990). 

Astfel pe măsura dereglărilor provocate de eutrofizarea progresivă s-au evidentiat mutatii 
de flux energetic în ecosistem, modificări în intensitatea de transfer de Ia o treaptă de conversie 
la alta, ecosistemul intrând într-o criză de diversitate specifică diminuându-şi capacitatea 
productivă atât în sens ecologic, pentru treptele de conversie ale productiei primare rămasă 
mult în exces, cât şi în sens economic, privind rezultatele pescuitului comercial. 

Degradarea structurală şi diminuarea populatiilor tuturor speciilor zooplanctonice cu 
rol trofic în ecosistemul costier din ultimii 3-4 ani trebuie atribuită în bună măsură aparitiei 
unui nou imigrant în pelagialul Mării Negre - ctenoforul Mnemiopsis leidyi , identificat mai 
întâi la coastele ruseşti ale Mării Negre şi acuzat de consumarea unei cantităti foarte mari de 
plancton şi puiet de peşte, deci un concurent serios la hrana peştilor planctonofagi determinând 
scăderea rezervelor lor (SUSKINA şi colab.,  1990). în 1988 prezenta sa esre semnalată în 
întreg acvatoriul pontic atât în zona costieră cât şi în larg - cca 1 miliard tone. 

Ca şi meduza Aurelia aurita, ctenoforul Mnemiopsis leidyi neavând consumatori, 
constituie un drum închis în relatiile trofice din Marea Neagră, deci reprezintă o pierdere 
inutilă de materie organică produsă în acest bazin. Ei devin astfel principalii profitori ai 
procesului de eutrofizare pe care îl şi amplifică prin eliberarea în mediu, după moartea lor, a 
elementelor biogene pe care le contin. 

Efectul cumulat al repetării fenomenelor de înflorire de mare amploare precum şi aparitia 
noului imigrant în apele Mării Negre consumator al unor cantităti mari de plancton şi puiet de 
peşte au însemnat influente negative şi nefaste care· au accentuat şi adâncit procesele de 
degradare şi dezechilibrele ecologice. 
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PEŞTI ŞI MA MTFERE 

Numărul speciilor de peşti bentali din apele costiere a scăzut brutal din cauza hipoxiei: 
gobiide, bleniide, labride, calionimide, precum şi pisica de mare (Dasyatis pastinaca) ,  vulpea 
de mare (Raja clavata), calcanul (Psetta maeotica), cambula (Platichthys nesus luscus), 
limba de mare (Solea lascaris), barbunul (Mullus barbatus ponticus) , dragonul (Trachinus 
draco) , boul de mare (Uranoscopus scaber) şi sturionii (Acipenseridae) (ZAITEV, l 992a) . 

În ultimele două-trei decenii peştii pelagici au suferit de asemenea modificări. Prădători 
mari ca pălămida, lufarul, scrumbia albastră, precum şi tonul şi peştele spadă au dispărut. 
După dispariţia peştilor prădători numărul peştilor pelagici mici - hamsie, sprot, stavrid - a 
crescut; în prezent ei constituie mai mult de 90% din captură (ZAITEV, 1992a) . 

Modificările din ecosistemul Mării Negre sunt reflectate în compoziţia taxonomică a 
capturilor comerciale. Astfel , până în anii '60, 26 specii de peşti valoroşi din punct de vedere 
economic au fost pescuiţi în sectorul nord-vest al Mării Negre. După 1980 acest număr a 
scăzut la cinci - o specie bentală şi patru pelagice (tabel 1) ,  în timp ce capturile pescăreşti au 
crescut în ultimii 50 de ani datorită dezvoltării tehnicii de pescuit (tabel 2). 

Tabel l - Peşti comerciali din Marea Neagră 

1960-1970 

1. Squalus acanthias 
2. Raja clavata 
3. Dasyatis pastinaca 
4. Acipenser stellatus 
5. Huso huso 
6. Acipenser gultentaedti colchicus 
7. Sprattus sprattus phalericus 
8. Slosa kessleri pontica 
9. Engraulis encrasicholus ponticus 
10. Belone belone euxini 
11 .  Odontogadus merlangus euxinus 
12. Mugii cephalus 
13. Mugii auratus 
14. Mugii saliens 
15. Atherina mochon pontica 
16. Pomatomus saltratix 
17. Trachurus mediterraneus ponticus 
18. Mullus barbatus ponticus 
19. Sarda sarda 
20. Scomber scombrus 
21. Gobius batrachocephalus 
22. Gobius melanostomus 
23. Gobius cephalarges 
24. Gobius nuviatilis 
25. Psetta maeotica 
26. Platichthys nesus luscus 
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1980-1990 

1. Sprattus sprattus phalericus 
2. Alosa kessleri pontica 
3. Engraulis encrasicholus ponticus 
4. Odontogadus merlangus 

euxinus 
5. Trachurus mediterraneus 

ponticus 



Tabel 2 - Mediile anuale ale capturilor df' peste ohtinute în tările riverane Mării Negre 
în perioada 1936- 1 986 

1 936- 1 940 
1 955- 1960 
196 1 - 1 965 
1 966-1 970 
197 1 - 1 975 
1 976- 1 980 
198 1 - 1 986 

(în N x 1 .000 t) 
86 
103 
1 35 
1 83 
253 
40 1 
60 1  

În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfini: afalinul (Tursiops truncatus) , delfinul 
comun sau porcul de mare (Delphinus delphis) şi marsuinul (Phocaena phocaena). 

În anii '50 marea era populată cu aproximativ un milion de delfini. Pescarii din acest 
bazin au pescuit cca 230.000 de delfini anual. În jurul anului 1965 populatia a scăzut la 300.000 
animale, cu capturi anuale de 62.000 exemplare (ZAITEV, l 992a) . 

În 1 966 ex-URSS a decretat vânarea delfinilor ca ilegală. În prezent toate tările limitrofe 
Mării Negre protejează aceste mamifere. Totuşi, în ciuda acestor măsuri , numărul delfinilor 
continuă să se diminueze, scăzând la începutul anilor '80 la 50.000 specimene. 

Motivul acestui declin, în ciuda existentei peştilor pelagici, sunt necunoscute. Este posibil 
ca el să se datoreze acumulării biologice a substantelor toxice la sfârşitul lantului trofic. 

REZUMAT 

During the last three decades, increasing eutrophication and other inan-made activities 
have considerably changed the structure and functioning of the Black Sea ecosystems, mainly 
in its NW corner, affecting both the qualitative and the quantitative state of the benthic and 
planktonic comrnunities . 

Marked changes have been registered especially in the structure of littoral ecosystems. 
The macrophytobenthos has shown a gradual bui continuous decline, approximately since 
1945- 1950, due to both natural (e.g. occasional massive frosts) and anthropogenic factors 
(silting of the rocky bottom, increased turbidity, diminution oflight penetration). The previously 
large belts of Cystoseira barbata, a perennial brown alga, along the western coast have 
practically disappeared as have numerous other associated and/ or epiphytic alga) and animal 
species. The present alga! flora, wich displays a reduced species diversity, is uniform. Generally 
it is dominated by Enteromorpha intestinalis, E. linza, Ceramium elegans and C. 
arborescens. These newly dominant species with short and nearly seasonal life cycles show 
considerable production but, nevertheles, they do not reach the levels attained by Cystoseira 
during previous decades . 

The evolution of zoobenthos communities is marked by a qualitative impoverishment, 
expressed by a 50 to 60% reduction of species number since the l 960s, and by the decline in 
density ofthe numerous populations formerly omnipresent. Thus species which were prevailing 
and characteristic formerly (Spio filicornis, Corbula mediterranea, Syndesmia fragilis, 
Spisula subtruncata, Mytilus galloprovincialis) have given place to fewer opportunistic 
species (Neanthes succinea, Polydora limicola, Melinna palmata, Mya arenaria, Scapharca 
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inaequivalvis) which have proliferated . The resulting population increases did not compensate 
however for the reduction of general biomass ;ind density, which are lower by 35-84% than 
those measured 25 years ago. While zoobenthic communities have become more and more 
homogeneous as a resuit of mass proliferation of a few species , their structure is now more 
unstable owing to lhe permanent disturbance generated by blooms and related benthic mass 
mortalilies. 

Due to intense eutrophication phytoplankton biomass surpasses that of the past. Some 
essential structural changes have occurred and new quantitative and qualitative characteristics 
have been recorded. The increase of the amplitude and frequency of algal blooms is a significant 
ecologica) consequence of the accumulation of nutrients in sea water. Since 1970, blooms are 

no longer exceptional phenomena. For example, in the 1 980's alone, 46 blooms due to 1 5  
algal species were recorded i n  the Romanian littoral waters. Besides the bloom-producing 
species, other numerous mass species have remarkably developed. During the 1980's,  79 
species recorded densities larger than 100.000 cells 1 ·1 , as compared to 57 species in the 1 970's, 
and only 38 species in lhe 1960's.  Numerica) density of the main species increased from the 
levels of the 1960's, for 66% of the species in the 1970's,  and for 78% of the species in the 
1 980's.  

From the 1960's to the I 980's the proportion of nondiatoms in the numerica) density of 
phytoplankton increased from 8% to 62% ofthe total. Changes in the quantitative proportions 
of the main algal groups are due to the changes in the nutritive basis. These changes include 
the diminution of the ratios Si:N and Si:P (which is detrimental to diatoms), and the increase 
of organic matter (which favors the phytoplankters with mixotrophic affinities belonging to 
Dinoflagellata, Euglenida, and Chrysophyta) . 

Between 1983 and 1990 the average biomass of phytoplankton in Romanian coasta) 
waters was more than 8 limes higher than that assessed between 1959 and 1 963. 

The evolution of the zooplankton communities was market by a simplification of structure 
and a diminution of species diversity, especially in the shore areas . Besides the total 
disappearance of some species (three species of copepods belonging to the family Pontellidae), 
the populations of some holoplanktonic species have diminished greatly, as for example 
Centropages kroyeri, Penilia avirostris, Evadne tergestina and E. spinifera. The populations 
of the meroplanktonic component of the zooplankton (the planktonic larvat stages of benthic 
biota) have also diminished as a consequence ofthe mortalities produced in the benthic fauna. 
In contrast the density of a small number of opportunistic species (e.g. Acartia clausi and 
Pleopis polyphemoides) increased, the species becoming dominant in the communities. 
Another characteristic feature is the explosive development of Noctiluca scintillans, especially 
during the summer, following a significanl al gal bloom (in the summer of 1986 and 1 987, this 
species represented 91 -99% of the entire zooplankton biomass) . Massive accumulation of the 
jellyfish Aurelia aurita has also been recorded. Between 1980 and 1 987 the mean values of 
d<'nsity and biomass of total zooplankton increased up to 10 times compared to those recorded 
in the decade 1 960- 1970, because of massi ve stoks of Noctiluca in the summer. The trophic 
zooplankton experienced a substantial dec line of the population ( especially during 1 990- 1991)  
and a decrease of planktivorous fish, concomitently with the appearance in  the Black Sea 
waters of Mnemiopsis leidyi (a big consumer of plankton and fish juveniles) . For the ecosystem 
components of the Black Sea as a whole, the strong relation between the dynamics of the 
.;t ructure of biocoenoses with space and time, as well as the variable character of dynamic 
processes at community levei, became obvious during the last thirty years. 

The number ofbottom fish inhabiting the shallow coasta) water sharply declined because 
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ofhypoxia. Pelagic fish have also 1 1ndergnne changes in the last two or three decades. Changes 
in the Black Sea ecosystem were reflected in the taxonomic composition of commercial catches. 

Three species of dolphins inhabit the Black Sea. At present all riparian countries restrain 
from catching these marine mammals. Despite these measures, however, dolphin standing 
stocks have continued to decline. 
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Cărţi, Reviste 

O EXEGEZĂ A OPEREI LUI OVIDIU 

(Emil Dumitraşcu, Publius Ovidius Naso. Studiu monografic. Craiova, Editura 
„Didactica nova", 1995 .) 

O nouă carte se adaugă acum la imensa bibliografie ovidiană. Este vorba de o 
micromonografie apărută de curând la o editură craioveană şi semnată de conf.dr.Emil 
Dumitraşcu, de la Universitatea din Craiova. 

Autorul ne oferă - după cum precizează chiar Domnia Sa în „Cuvântul înainte" - o 
lectură integrală a operei lui Publius Ovidius Naso, începând cu Amores şi terminând cu Nux 
elegia (Elegia nucului), una dintre scrierile minore şi ocazionale atribuite poetului latin. 

Viata lui Ovidiu ocupă un spatiu extrem de redus în economia lucrării ,  demersul critic 
al clasicistului craiovean având ca obiectiv analiza in extenso a operei ovidiene, a fiecărei 
piese lirice sau epice în parte. Spre deosebire de ampla monografie a cunoscutului ovidiolog 
Nicolae Lascu , apărută în urmă cu un sfert de secol , în care se acorda o mare importantă 
consideratiilor de ordin social-istoric, dezbătându-se în special problematica exilului ovidian, 
studiul monografic al lui Emil Dumitraşcu se bazează pe criterii exclusiv estetice, făcându-se 
o analiză amănuntită a versurilor ovidiene, citate în original şi în traducere. 

Scrierile lui Ovidiu sunt prezentate în ordine cronologică, fiind împărtite în următoarele 
categorii :  poezia erotică, marile poeme, poezia exilului, poezia ocazională. Aşadar, autorul 
studiului nu adoptă împărtirea operei ovidiene în cele trei perioade de creatie, împărtire 
vehiculată prin manualele şcolare. 

Dintre lucrările româneşti fundamentale consacrate lui Ovidiu, Emil Dumitraşcu 
manifestă o deosebită predilect.ie pentru studiul lui George Călinescu, Ovidiu poetul, din care 
citează în chip frecvent şi la care îşi raportează mereu judecătile de valoare. 

Folosind o terminologie critică adecvată, un limbaj elevat, autorul realizează subtile şi 
profunde analize literare şi stilistice, decelând universul liric ovidian, structurile sale tematice, 
analizând tropii şi figurile de gândire. 

Un spatiu întins este acordat celebrelor Metamorfoze (Metamorphoses}, autorul 
apelând, în „Introducere", la un sugestiv citat din Prelegerile de estetică ale lui Hegel, cel 
care afirma că metamorfozele apartin genului simbolic-mitologic, fiind o treaptă în constituirea 
formei clasice a artei. 

Emil Dumitraşcu interpretează, în continuare, numeroase mituri, printre personajele 
mitologice analizate numărându-se: Lycaon, Deucalion şi Pyrrha, Dafne, Io, Syrinx, Phaeton, 
Cycnus, Callisto, Battus, Aglaura, Europa, Cadmus, Acteon, Bacchus, Tiresias, Narcis ,  Echo, 
Penteu , Pyramus şi Thisbe, Hermaphroditus, Perseu, Meduza, Andromeda, Proserpina, 
Arachne, Niobe, Marsyas, Medeea, Daedalus, Meleagru, Atalanta, Tezeu, Philemon şi Baucis, 
Hercule, Orfeu şi Euridice etc. 

Poezia exilului este analizată în chip succint, elegiile pontice ovidiene „constituind un 
fel de autobiografie lirică, puternic marcată şi definită de două coordonate: mai întâi, durerea 
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exilului, plângerea.jelania exilului şi, în al doilea rând, ostentatia lirică, afişarea cu tot dinadinsul 
a talentului său de mare poet latin, într-o retea de similitudini şi corespondente mondene, 
livreşti şi mitologice". 

Autorul studiului realizează interesante, sugestive pagini de literatură comparată, 
raportându-l mereu pe Ovidiu la literatura antichitătii greco-latine şi la cea europeană modernă. 

Cartea universitarului craiovean este încă o durabilă piatră aşezată la edificiul pe care 
posteritatea îl înaltă de atâtea secole memoriei marelui exilat de la Tomis. 

ŞTEFAN CUCU 

Valentin Ciorbea, Carmen Atanasiu: FLOTA MARITIMĂ 
COMERCIALĂ. UN SECOL DE ISTORIE MODERNĂ 1895-1995, 
Constanţa, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, 1995. 

Între lucrările ştiintifice cu care cercetarea românească de profil a întâmpinat în acest an 
Centenarul Serviciului Maritim Român se înscrie prin excelentă volumul realizat de istoricii 
Valentin Ciorbea şi Carmen Atanasiu. Structurat în 7 capitole, în ordinea cronologică a faptelor 
evocate, acest volum foloseşte o largă bibliografie, dovedindu-se rodul unui lăudabil efort de 
sinteză. 

Primul autor, cunoscut cercetător în istoria porturilor române, se află la a doua carte, 
după publicarea în anul 1 994 a lucrării: Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III, o 
sinteză competentă şi nouă publicului interesat. Adunând de-a lungul anilor informatiile 
existente despre portul Constanta. Valentin Ciorbea l-a făcut cunoscut cu ocazia diverselor 
reuniuni ştiintifice sau în reviste de specialitate („Analele Institutului A .D.XENOPOL" din 
Iaşi, „Comunicări de istorie a Dobrogei" - M.l.N.A. Constanta, „Comunicări şi referate ale 
Bibliotecii judetene") . Iată, acum, pe lângă faptul că a împlinit o necesară şi actuală cerintă, 
autorul adaugă istoriei portului Constanta o analiză documentată, de amplă respiratie, asupra 
istoriei marinei. 

Semnatară a multor articole de specialitate: „Pionierii marinei române", „File din istoria 
marinei române", „Marina comercială în perioada interbelică" , „100 de ani de la înfiinţarea 
Serviciului Maritim Român" ş .a., Carmen Atanasiu , muzeograf principal la Muzeul Marinei 
Române, vine să îmbogăţească studiile existente până acum cu date inedite şi interesante. 

Lucrarea câştigă în substanţă prin integrarea a numeroase date, documente şi referiri, 
rod al investigat.iei celor doi autori, punându-ne la dispozitie în acest fel o prezentare globală 
şi atent documentată a problemei abordate. 

Primul capitol este consacrat diferitelor aspecte ce privesc mijloacele de navigatie şi 
traficul maritim din antichitate până la sfârşitul sec.al XV-iea, fireşte, la Dunăre şi Mare. 
Datele circumscrise acestui capitol sunt interesante prin relevarea evolutiei istorice a 
preocupărilor legate de navigatie în Evul Mediu , apoi de înfiintarea şi dezvoltarea unor flote 
proprii capabile să slujească intereselor economice şi sociale ale Ţărilor Române. 

Intitulându-şi cel de-al doilea capitol ,,Serviciul Maritim Român şi lebedele Mării Negre", 
cei doi autori trec în revistă iniţiativele, măsurile statului român de constituire a unor structuri 
modeme de profil, respectiv realizarea serviciilor nationale de navigat.ie, este evocată activitatea 
navelor angajate în efectuarea celor dintâi voiaje pe noile linii de navigatie maritimă. Tot aici 
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sunt evidentiate personalitătile care, cu talent şi competentă, au contribuit, prin scrisul lor la 
prestigiul flotei noastre şi la ilustrarea serviciilor aferente la nivelul competitivitătii europene: 
cpt.cdor .Nicolae Ionescu Johnson, lct.cdr .Eugen Tău tu, cdr.Aurel Negulescu, lct.cdr .Dumitru 
Dumitru . 

În capitolul III, de un spatiu generos se bucură evocarea tribulatiilor flotei noastre 
comerciale în anii primului război mondial, prin referiri detaliate la conjunctura politică a 
timpului, precum şi la faptele memorabile ale marinarilor români implicaţi în marea conflagratie. 
Nu mai puţin preocupati se dovedesc autorii în tentativa de ilustrare a politicii economice în 
domeniul în speţă din perioada amintită. 

Capitolul IV analizează reorganizarea administrativă a instituţiilor de navigaţie 
comercială ( 1 9 1 8-1936). Eforturile de asigurare a suportului legislativ se află în atentia autorilor 
care, printre altele, reuşesc să smulgă uitării personalitatea deosebită, între figurile vremii, a 
lui Constantin Tonegaru, unul dintre primii noştri legislatori în domeniul navigatiei maritime. 
Capitolul este bogat ilustrat cu un material asigurat de Arhiva Istorică Centrală, de Arhivele 
Ministerului Apărării Nationale, Arhivele Statului Constanta, Biblioteca Academiei, Biblioteca 
Muzeului Marinei etc . Pentru cei interesati, autorii reproduc schema de organizare a Ministerului 
Aerului şi Marinei, precum şi textele vizând tratatele şi conventiile de navigatie încheiate, ca 
putere maritimă, de România interbelică. 

Capitolul V este consacrat vietii marinei noastre în anii celui de-al doilea război mondial, 
descriind etapele distincte în desfăşurarea ostilităţilor până în 1945 , precum şi personalităţile 
momentului respectiv: gri.Costin Ionescu, amiralul Horia Măcellariu, comandorul N .Bordescu 
ş .a.  

Capitolul VI abordează aspectele postbelice ale flotei comerciale române, între anii 
1945- 1989, evidentiind printre altele, procesul complex de dezvoltare şi diversificare a tipurilor 
de nave într-un amplu efort de sporire a potentialului nostru maritim, cu numeroase trimiteri 
de ordin statistic şi tehnic. 

Lucrarea se încheie cu un capitol consacrat procesului de tranzitie ( 1 990- 1995) în care 
autorii oferă relaţii „la zi" privind reorganizarea flotei comerciale române. Ea se dovedeşte 
interesantă, actuală şi utilă, subiectul propus fiind susţinut copios cu date istorice, tehnice, 
militare, la care se adaugă o ilustratie judicioasă şi pe deplin probatorie pentru faptele expuse, 
deopotrivă cu o serie de argumente inedite asupra cărora s-ar cere să mai zăbovim. 

LILIANA LAZIA 

AUREL DUMITRESCU: POEM PENTRU VERONICA, 
Constanţa, Ed.Europolis, 1995. 

Poet cu antecedente literare notabile, între cele două războaie mondiale , publicist cu o 
meritorie activitate, Aurel Dumitrescu se înscrie în poezia actuală ca un poet al mării şi al 
iubirii . 

Născut la 4 august 1908 la Constanta, absolvent al Liceului „Mircea cel Bătrân" , apoi 
student al Facultătii de Litere din Bucureşti absolvită în anul 1934, Aurel Dumitrescu este 
mult timp profesor de limba română şi limba franceză la Liceul „Mircea cel Bătrân" şi la alte 
unităti şcolare. 

Perioada în care, împreună cu Ioan Micu şi Dumitru Olariu,  a colaborat la editarea 
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revistei Litoral ( 1938- 1943), publicai ie de înaltă tinută literară în Dobrogea, a fo�t poate cea 
mai fructuoasă pentru formarea lui seri itoricească. A colaborat cu versuri la Universul literar, 
Tomis, Marea Neagră, Dacia, Dobrogea jună. Pontice, Gânduri de la mare . Tntuşi, Aurel 
Dumitrescu va debuta târziu în volum. Abia în anul 1972 îi apare cartea de poezi i  Sunt ţărmul, 
apreciată de critică pentru autenticitatea sa Închinate mării, poeziile atestă o sensibilitate şi 
un patos matur, dovadă a universului Lomhant, pe care-l abordează poetul: „Iau în căuşul 
palmelor apă vie/ şi-mi citesc obârşia/ şi-mi vine să-i spun: marnă". 

Apărut în 1995, în conditii grafice deosebite, volumul de versuri Poem pentru Veronica 
este o carte a dragostei . El se bucură de o prezentare documentată a profesorului Victor Corcheş 
care a cunoscut îndeaproape pe poet. Aparatul critic ce însoteşte versurile este bogat şi bine 
organizat. 

Poeziile sunt structurate în cinci cicluri: Poem pentru Veronica, Rodia de aur, Hic ego, 
Sonetele iubirii, Ovidiana, ale căror titluri cristalizează tematica ilustrată de versuri. 

În primul ciclu, Poem pentru Veronica, Aurel Dumitrescu se apleacă într-o expresie 
lirică modernă, cu exemplară strădanie asupra legendarei şi nemuritoarei iubiri dintre Veronica 
Miele şi Mihail Eminescu. Concepute într-o manieră originală, poeziile au ca titluri teme 
legate de viata marelui Eminescu. Demersurile autorului se consumă într-o contopire de forme 
şi zbateri ale sufletului: ,,Îi contemplă astralul portret, înfiorată} Semet sosea bărbatul dinspre 
eternitate/ Zvoneau perfectiunea esentele Lui toate/ Ce din mijire sacră veneau şi din durată" 
(Un cer de pietate). 

Poezia lui Aurel Dumitrescu oscilează între pasiune şi reflectie, o notă tristă şi adâncă 
vibrând cu acorduri de violoncel, dincolo de care lasă întelepciunea filosofică să-şi spună 
cuvântul: „Nedreptul, El, mirele niciodată, clipa în luceaf'ar/ licori hotite la ceruri/ buzele de 
sărut stingeau răsuflarea/ ta cu parfum de lut/ .. J era/ o nălucire ucigând gingăşii/ şi un ochi 
lipsit de vis/ te cobora-n Cătălina" (Cătălina) . 

Ciclul Rodia de aur inserează profesiunea de credintă a autorului în poezia cu acelaşi 
titlu: „pân-ce sub tâmpla trudnică de faur/ se pârguie-n climaturile pure/ poemul ca o rodie de 
aur" (Rodia de aur). 

O serie de poeme conturează spatiul balcanic, evocând cu artă peisaje, dând culoare 
tablourilor cunoscute nouă: Tomis, Murfatlar, Dobrogea etc. O linie a interiorizării traversează 
spatiile create, aprofundând semnificatia actului poetic: „Dobrogea mea, tară de lut şi de ape/ 
Unde mai sunt ochi ca ai tăi de albaştri?/ Când înstelez, cerul ti-1 sorb de sub pleoape/ Limpezi 
de zări; noaptea-ti beau cupa cu aştri" (Dobrogea) . 

În ciclul sugestiv intitulat Hic ego, poetul meditează asupra existentei şi a rosturilor 
sale. Tonul devine mult mai sobru, sentimentul elegiac întunecă tabloul: „Printre sălbaticele 
flori urcai/ Potecile singurătătii vaste/ Si nici o stea pe culmi să mă adaste/ N-am desluşit în 
spornicul alai" (Singurătate). Neliniştitele sale confesiuni şi ruminatii interioare semnifică 
depăşirea conditiei umane, spre idealuri fie ele şi iluzorii .  O poezie deosebită este Cărţile în 
care freamătul interior al poetului se concentrează în cercuri din ce în ce mai restrânse, alinându
se cu repere ce-i pot dărui împlinirea: „Dragi cărti în vraişte de lectură şi de vis/ Ce-mi umpleti 
ochii cu cerească limpezime;/ cărti ce-mi furati neliniştea-n adâncuri/ Spre chinu-nsingurat al 
celor ce v-au scris;/ Când zilele mi-s arse de otrăvi străine/ Mă-mbăt în voi, slăvite plinuri de 
ulcioare/ Si trec prin ani cu fericirea asta mare/ Că inima vă bate caldă, lângă mine" (Cărţile). 

Sonetele iubirii sunt închinate sotiei autorului, Maria. Poemele sunt concepute plastic, 
cu o muzicalitate aparte: „E timpul de romante; umbre, şoapte/ Si trâmbele unei zădărnicii/ Că 
din rarişti nu-ti vei mai ivi/ De-acum fosforul bratelor de lapte" (Romanţă altfel) .  

Ultimul ciclu, Ovidiana, desfăşoară, într-o atmosferă solemnă, imagini antice drapate 

282 



în catifele, prin care fulgeră sensurile elegiace ale dramei. Accente grave dau impresia unui 
spectacol fastuos şi trist: „Umbre înalte atintesc pajura zilei / Soaptele grâielor zvonesc 
satumalic descânt/ Razele-o declin atâtă-o el aurorei Să scrie cu sângele acestui pământ" 
(Verb ovidian) . 

Cartea dr fată este o încununare a strădaniilor unei vieti, a unui fin şi distins intelectual 
al urbei tomitane . Ea se înscrie în sfera literaturii vii, pretuite de public. 

ION ROŞIORU: ÎNGERI INDECIŞI ,  roman 
Constanţa, Ed.Europolis, 1995 

CORALIA DINU 

Aflat la a doua aparitie editorială, după publicarea în anul 1988 a plachetei de versuri 
„La tărmul grânelor", poetul şi prozatorul Ion Roşioru , profesor la liceul din Hârşova, aduce 
în acest roman, intitulat sugestiv ,,Îngeri indecişi" ce tine de o viziune proprie, o formulă 
artistică învecinată cu poezia. Titlul romanului este metafora unor căutări alcătuite după principii 
simple şi viabile, în care personajele, privindu-se în oglinda vietii, se trezesc deseori înşelate 
de miracolul luminii. Îngeri cu o arheologie aparte, născută din visuri si realităti ideale, eroii 
sunt supuşi căderii libere fără grave urmări . Ei îşi construiesc arhetipuri simple, renuntând la 
complicatele modele pe care le visaseră cândva. Povestea este legată de o dragoste la prima 
vedere în care cuplul George Răileanu şi Fanela Păun se întâlnesc pe traiectoria soartei numai 
spre a-şi demonstra unul altuia imposibila împlinire. Trăită cu pasiune în punctele ei dureroase, 
dragostea celor doi este de fapt un joc cu multe fatete: aventură, amintire, dorintă, renuntare. 

Povestea unei iubiri simple şi curate, pornită din realitatea concretă, în care personajele 
se prind în paşii unui drum pe care autorul ni-l descrie ca pe o altă viată a sa. Ea, tânăra 
profesoară în Grunz, comuna natală a lui, el încă student la filologie, un om interesant şi 
sensibil, trăiesc evenimente distincte, mai apropiate sau mai depărtate de dragoste. 

Autorul analizează cu minutie sentimentele personajelor făcându-le să fie exponentialele 
unei sensibilităti aparte si pune o precautie în relatarea patimilor iubirii, cu interpretări logice 
ale faptelor. Amintirile din studentie completează fisa personajului George Răileanu cu noi 
fatete. Retras şi timid în fata celorlalti , acesta este un fin observator al vietii din jurul său , pe 
care ştie să o trateze cu ironia cuvenită. 

Ion Roşioru a intentionat să realizeze o radiografie a relatiilor nu numai sentimentale, 
dar şi sociale, şi în aşa numita perioadă Colorovca, acesta fiind numele localitătii în care a fost 
repartizat eroul, tânărul profesor George Răileanu . 

Personajele locului au o concretete situativă, autorul vrând să puncteze un cadru al 
stagnării, iar limitele preocupărilor acestora scot în evidentă atmosfera de „loc unde nu se 
întâmplă nimic" . Si totuşi , strigăte de viată adevărată, trăiri reale, dureri si bucurii se consumă 
în acest cadru anost rară ca lumea să le poată percepe valoarea. Ala Brancovici, simbolul unui 
ideal profesional şi moral aruncat pe false considerente politice şi etice în uitarea societătii ,  
constituie u n  fe l  de flintă bovarică, care-şi apără c u  fervoare sensibilitatea rănită. Frumosul 
paginilor respiră şi se amplifică din cuvintele ei, din conceptia sa despre viată, din bogata ei 
experientă. 

Cu personajul Didicu autorul realizează pitorescul, dar şi neprevăzutul, pendularea între 
insolit şi banal, clipe de viată surprinzătoare uneori, prin spontaneitatea lor. 

Romanul se încheie cu întâlnirea dintre George şi Fanela, maturi acum, pe holul facultătii, 
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la examenele copiilor lor, posibile versiuni ale părintilor. 
Impresia de trăit, de Adevărat, pe care o lasii romanul ,  înclinarea uşor romanţioasă ce 

susţine epica, momentele de tensiune interioară ale personajelor, iată aspectele notabile ale 
cărţii de faţă. 

LILIANA LAZIA 

Revista ,,Marea Noastră'' 

Instituită oficial la 8 martie 1928, după o serie de activităti premergătoare, Liga Navală 
Română s-a dovedit, de-a lungul celor 2 1  de ani de existentă neîntreruptă (a fost desfiinţată 
abuziv în 1949) fidelă programului său de încurajare a vocatiei marinăreşti şi deopotrivă 
intereselor nationale de progres în ramura transporturilor fluviale şi maritime. lată că, la numai 
două luni de la Revolutia din decembrie 1 989, în spiritul unei renaşteri generale, L.N .R.-ul a 
revenit în actualitate antrenând, la scurtă vreme după reapariţia sa, reeditarea publicatiei care 
i-a purtat atâta vreme, de-a lungul şi de-a latul tării, numele şi renumele: revista Marea Noastră. 

Oameni entuziaşti, cu îndelungată experienţă într-ale marinăriei , ignorând cu generozitate 
dificultăţile de ordin material, şi-au propus să preia şi să dezvolte, în contextul socio-istoric 
actual, tradiţiile sacre ale Marinei Române pe care publicistica noastră interbelică de specialitate, 
prin condeiul scriitorului marinar Jean Bart (Eugeniu Botez) le-a impus opiniei publice. 
Subintitulată Revistă pentru propagandă, orientarea şi apărarea intereselor pe apă, noua 
serie a revistei Marea Noastră se deschide sub acelaşi premonitoriu cuvânt al lui Mihail 
Kogălniceanu, care prezidase încă de la primul său număr, întâia editie a publicaţiei: „Cheia 
mântuirii noastre este drumul Dunării spre marea largă" . 

O scurtă prezentare istorică, însoţită cu solemne angajamente de ilustrare a intereselor 
„Ligii Navale Române" ne întâmpină încă de pe prima pagină a numărului 1 al publicaţiei 
constănţene. Din numărul 2, ian.-mart. 1992, consemnăm un interesant articol închinat 
fondatorului Eugen P.Botez (Jean Bart) semnat C-Amir.ing.Ilie Ştefan. 

Varietatea materialelor existente în paginile revistei, abordarea problematicii marinăreşti 
din punct de vedere tehnic, istoric şi literar este asigurată de un nucleu de colaboratori din 
diverse domenii de activitate lărgind sfera de interes a lecturii .  

În anul 1993 asupra paginilor revistei îşi pune amprenta o structură organizatorică mai 
riguroasă ce realizează aspectul inedit al faptelor prezentate prin aparitia unor articole scrise 
de veterani de război, martori oculari ai vremurilor trecute. 

Fiecare număr cantine în general 2-3 articole de istorie a marinei, consemnări ale unor 
veterani de război participanţi la evenimente, pagini ştiinţifice, literatură marină, dicţionare 
de cultură marinărească unite sub genericul Nave, navigatie, evocări şi rubrica „Din viata 
filialelor". 

Anul 1994 îmbogăţeşte conţinutul revistei cu alte puncte de interes şi cu rubrici de sine 
stătătoare: „ Veteranii îşi amintesc" , „ Viata porturilor", „Din viata filialelor", „Pagina tinutului", 
„Ecologie", „Sporturile nautice" , „Pagina lirică". 

Începând cu nr. 14, primul număr al anului 1995 , revista capătă un aspect deosebit, atât 
din punct de vedere al realizării grafice, cât şi ca structură. Substanţa şi varietatea continutului 
asigură nivelul ştiinţific şi cultural al publicaţiei.  Semnăturile depăşesc limitele locale. 

Pe măsura trecerii timpului revista capătă dimensiuni noi reuşind să fie atât un important 
rlement de promovare a realizărilor ştiintifice, de valorificare a tradiţiilor maritime româneşti 
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şi de popularizare a personalitătilor acesteia. 
Consemnăm cu satisfactie aspectul grafic deosebit al revistei, aflat în consens cu nivelul 

ştiintific şi cultural pe care, neprecupetit, oameni de cuget şi simtire marinărească, îl veghează 
cu competentă şi abnegatie. I-am mentiona printre aceştia, pe: C-Amir.(r) Ilie Ştefan, Costin 
Costandache, Carmen Atanasiu ,  C-Amir. George Petre, Ing. Marcel Dragu, Cptsg.I (r) Nicolae 
Marcu, Cptsg. II Filaret Sîntion etc.,  consemnând totodată că, prin semnăturile personalitătilor 
publicate, ca şi prin aria ei de difuzare, revista Marea Noastră accede la ambitia unei publicatii 
de factură natională. 

LILIANA LAZIA 

Revista ,,Biblion" 

Revista „Biblion" - titlu cu valoare emblematică al noii publicatii de bibliologie ce apare 
semestrial la Biblioteca judeteană Constanta sub egida Asociatiei B ibliotecilor Publice din 
România, Filiala Constanta, inserează în paginile sale articole de rezonantă culturală de o 
reală valoare documentară. 

Apărută la Constanta în anul 1993 într-un singur număr, urmată de numerele 1 -2 în anul 
1 994, înregistrând cu distinctie traditia bibliotecii, publicatia e menită să ilustreze bogătia 
colectiilor prin evidentierea unor rezultate deosebite în cercetarea patrimoniului de carte, să 
contureze dimensiunea reală a institutiei în viata culturală actuală. 

Naşterea publicatiei a fost precedată de aparitia unui număr omagial la 60 de ani de la 
înfiintarea primei biblioteci publice la Constanta ce cuprinde un „cuvânt" al regretatului 
prof.dr.doc.Dan Simonescu şi un scurt istoric al B J .C.  

La scurt timp, s-a editat primul număr al  „Biblionului",  conceput într-un stil elegant, cu 
teme de specialitate tratate la un înalt nivel profesional. 

In memoriam Dan Simonescu - semnat de Constanta Călinescu şi un „Cuvânt înainte" 
al directorului bibliotecii ,  Dumitru Constantin-Zamfir, fac deschiderea primului număr al 
revistei din casa cărtilor. 

Urmează apoi o serie de articole pe teme de actualitate: „Automatizarea bibliotecii 
tomitane" (Niculina Petrescu) , sau de evocări: „Prima bibliotecă publică la Constanta" 
(C.Cioroiu), „Anuarul Şcolii normale (1921- 1922) un valoros document istoric" (Constantin 
Vitanos). 

Dintre institutiile culturale constăntene sunt prezentate: Biblioteca Universitătii Ovidius, 
Muzeul de Artă populară Constanta, Muzeul Marinei Române, iar dintre cărtile rare ale 
Bibliotecii judetene: prima „Enciclopedie a tuturor timpurilor" a lui Corneliu Diaconovici, 
„Enciclopedia Cugetarea" a lui Lucian Predescu, „Les Macedo-Roumains" a lui Th.Capidan, 
„Dobrogea în pragul veacului al XX-iea" de M .Ionescu-Dobrogianu. 

Se fac aprecieri asupra unor aspecte ale lecturii şi unor probleme de bibliofilie. 
La rubrica „Bibliotecari care au fost" se evocă figurile a doi distinşi colegi trecuti prea 

repede în nefiintă: Alexandru Hristu şi Dragu Rareş. 
Numărul 1 -2,  apărut în anul 1 994, are o nouă structurare, menită să releve date interesante 

şi inedite asupra tezaurului cultural al bibliotecii .  
Pe prima pagină, la  fond, atrage atentia, semnat de Ilie Cileagă, un interviu cu Geo 

Bogza: „Geo Bogza sau nostalgia culturii" . 
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Bine documentat şi cu date irt�dite, articolul Arhiepiscopului Tomisului Lucian „Viaţa 
si personalitatea Sfântului Ioan Casian Străromânur· . o'upă o pagină de revistă şi este un 
material de referinţă. 

Un breviar al ultimelor apariţii editoriale evidenţiază evenimentele locale remarcabile 
.de ultimă oră. Materiale legate de teoria lecturii şi viziunea modernă asupra acesteia în diversele 
ei componente (Accesul universal la informaţie, Moda lecturii) sunt semnate de Dumitru 
Constantin-Zamfir şi Adriana Dumitru. 

O privire retrospectivă asupra literaturii dobrogene o realizează articolul Lilianei Lazia 
„Literatura în Dobrogea de Sud" şi cel al Corinei Mihaela Apostoleanu, „Primăvara la Balcic". 

Rubrica „Patrimoniu" găzduieşte interesante puncte de vedere asupra problemelor de 
istorie a cărţii şi tiparului: „Periplul cărţilor româneşti vechi" (C.Cioroiu şi Aurel Mocanu) şi 
„Cărţi vechi româneşti" (Simona Suceveanu). 

În materialele inserate în rubrica „Restituiri literare" se fac referiri la personalităţi de 
primă mărime ale culturii româneşti legate spiritual de Dobrogea: Hortensia Papadat-Bengescu, 
Al.Gherghel , revista „Litoral" prin reprezentantii săi: Aurel Dumitrescu , Dumitru Olariu, Ioan 
Micu. 

Menţionăm de asemenea rubricile: „Biblioteci pe mapamond" şi „Carte de referinţă". 
Sperăm ca revista Biblion, acest nou vlăstar născut din seva cărţii şi a înţelepciunii, 

rodul efortului creator al bibliotecarilor de la Pontul Euxin să-şi câştige locul meritat în Lumea 
publicaţiilor de prestigiu din România. 

LILIANA LAZIA 
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