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Simona SUCEVEANU 

îNCERCĂRI DE OBŢINERE A INDEPENDENŢEI 
ROMÂNIEI PE CALE DIPLOMATICĂ, îN PERIOADA 

1866-1877 

În deceniul care a precedat proclamarea independenţei absolute a 
României, cercurile politice din ţară, în frunte cu domnitoru l Carol I au între
prins unele acţiuni menite să contribuie la obţinerera independenţei 
României pe cale diplomatică . 

În timpul guvernului prezidat de Ion Ghica, consti tuit din liberoli şi 
conservatori moderaţi, principale Carol a obţinut „<lupii tra tative şi cu spri
jinul diplomatic al Franţei" recunoaşterea din partea Porţii otomane, in 
octombrie 1866, ca domn ereditar, sub numele de Carol 1.n Este de remarcot 
faptul că, domnitorul Carol nu s-a conforma t tuturor normelor protocolare 
stabilite de Poartă, afirmând prin a titudinea sa, aspiroţia României spre inde
pendenţă.�1 Această recunoaştere i-a întărit autori ta tea, deşi ea venea <lupii 
adoptarea Constituţiei din 29 iunie 1 866, în care fusese adoptat numele de 
România şi nu se mai vorbea nimic despre suzeranita tea turcească. 

În ul timii ani ai domniei sale, domni torul Cilrol I a adoptat o a ti tu
dine mai rezervată în legăturii cu raporturile dintre România şi Imperiul 
otoman, această a ti tudine fiind determinată şi de recunoaşterea sa ca domn 
ereditar, de către sultan. El a căutat totuşi, cu sprijinul cercurilor politice din 
ţară să cointereseze Prusia şi Austro - Ungaria, prin concesiunile făcute în 
1 868, cu privire la construirea principalei linii de cale ferată din România, 
unui consorţiu prusian, condus de dr. Bethel Henry Strousberg şi unor con
cesionari austrieci în frunte cu Offenheim, nu trind speran ţe că se va pute;i 
bucura de sprijinul celor două mari puteri, în vederea obţinerii indepen
denţei depline a României. Concesiunea perfectată în 1868 a provocot vii dis
pute politice şi, până l;i urmă, în 1871 ,  contractul a fost reziliat în trucât 
Strousberg dădse faliment.31 

În 1867 avusese loc la Bucureşti, vizit;i domni torului Serbiei, Milan 
Obrenovici, care s-a bucurat de o călduroasă primire din pilrtea lui Carol I si 
a guvernului său. Cu prilejul acestei vizite, domnitorul Serbiei a afirmat cil 
datorită relaţiilor de vasalitate ale României şi Serbiei cu Turcia, ambele ţări 
ar trebui să aibă legături mai strânse.'1 

După cum ne relatează Nicolae Iorga, domnitorul C;irol I consideră 
că „pentru a se scuturn de jugul umilitor" era necesar „să se organizeze 
ambele sta te", iar până atunci să se poarte poli ticeşte prudent şi să se puie 
bine cu Turcia".'1 

Cu toate acestea, la 20 ianuarie 1 868, s-a încheiat un tra ta t de a lianţă 
între Serbia şi România, care prevedea: „o perfectă şi sinceră înţelegere şi pri-
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etenie contra a tot ce pu tea să al tereze această uniune". Referindu-se Ia acest 
tra tat, Nicolae Iorga arată că : „Serbia a văzu t în acel tratat un angajament 
solemn, pentru a putea să-şi bazeze politica în viitor", dar Carol I îl  consid
eră ca fiind mai mult „o înţelegere pla tionică ".61 

După părera lui Nicolae Iorga, „ . . .  la sfârşi tul anului 1 868 era intr
adevăr vorba de pregătirea luptei comune, nu numai pentru asigurarea 
autonomiei, ci şi pentru întinderea ei până la marginile indepeneţei ". El con
sideră că „acest tra tat trebuia să cuprindă şi pe prinţul Muntenegrului şi pe 
regele Greciei".7) De al tfel, în < mul 1 869, priţul l psilanti, ambasadorul Greciei 
la Paris şi-a propus să lucreze „ . . .  în vederea independenţei complete a 
României şi a provinciilor greceşti din Turcia"."' El preconiza reînfiinţarea 
Imperiul ui bizantin sub conducerm regelui Gheorghe al Greciei. O asemenea 
propunere nu a avut sorţi de izbăndă în ţara noastră, deşi Nicolae Iorga con
sidera G°', „ea nu merita propriu-zis să fie respinsă " şi că ar fi bine" . . .  ca 
legăturile noastre cu Peninsula Balcanică să fie mai vechi şi mai strânse"!' 

În 1 869, când Turcia a cerut ca graniţa dintre România şi Imperiul 
otoman „ . . .  să fie nu în mijlocul Dunării, ori malul", Mihail Kogălniceau, ca 
Ministu de Externe în guvernul prezidat  de prinţul Dimi trie Ghica, „a scos 
un strigăt de revoltă faţă de această obrăznicie fără margini, din prtea 
Turciei". 1111 

În acelaşi an a avut loc vizi ta lui Carol I şi a soţiei sale, doamna 
Elisabeta, la Livadia, în Crimeea, la Viena, în Prusia şi în Franţa, iar la 
întoa rcerea în ţară s-a oprit la Pesta. Într-o broşură consacrată acestei călătorii 
se subliniează că ea a avut efecte poli tice, contribuind la întreţinerea unor 
relaţii bune între două popoare vecine, românii şi ungurii. "> Se ară ta de 
asemenea că „ România şi Austro-Ungaria nu au avu t  ambiţiuni de cucerire, 
ci numai hotărârea legitimă de a se mărgini în drepturile sale şi de a le apăra 
totdeauna şi contra oricui, chiar cu armele". 12> 

Anii 1 870-1871 au fost plini de evenimente cu serioase implicaţii şi 
pentru ţara noastră : izbucnirea şi desfăşurarea războiului dintre Fran ţa şi 
Prusia, termina t cu victoria celei din urmă, mişcările antidinastice din 
Romiinia (cea de la Ploieşti, din 8/20 august 1 870, condusă de Al. Candiano 
- Popescu şi cea de la Bucureşti, din martie 1 871 ), fa limentul consorţiului pru
sian condus de dr. Strousberg. 

În ceea ce priveşte politica externă, trebuie menţionate simpatiile 
poporului român faţă de Franţa .  Agentul romiiniei la Paris, Ion Strat declara 
guvernului francez în august 1870 că, „„. insuccesele trecătoare ale Franţei, 
departe de a însrăina România de dânsa, îi fă.ceau o datorie să se apropie de 
ea mai mult. România împărtăşeşte cu dureroasele-i emoţii, speranţele 
Frantei şi Guvernu l  său se ţine totdeuna la dispoziţia aceluia al Majestăţii 
Sale Împăra tului, pentru orice eventualitate în care slabul său sprijin ar putea 
să fie util .13> 

La rândul său, ambasadorul Franţei la Constantinopol, referindu-se 
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la a titudinea României faţă de ţara· sa, în acele momente grele, spune agen
tului ţării noastre, Ion Strat, că: „ . „  din toate ţările care au fost copleşite de 
binefaceri de către Franţa, România singură a a vut  gra titudine şi simpa tit· 
deschis pronunţată şi adânc simţită . . .  România merită cu adevăra t indepen
denţa sa" " ), a adăugat acesta. 

Germnania s-a arătat nemulţumită de simpatile românilor faţă de 
Franţa şi de mişcările republicane cu caracter antidinastic din România, pre
cum şi de situaţia creată în urma falimentului consorţiului prusian condus de 
dr. Strousberg. 

După cum arăta Nicolae Iorga, în 1870 se stabilise o în ţelegere intre 
Austro-Ungaria şi Turcia, potrivit căreia, „ . . la cea mai mică mişcare a noas
tră, mai ales într-un anume sens, cu permisiunea Austriei, teritoriile 
Românei să fie ocupate de turci".'51 

Dintr-o declaraţie făcu tă de cancelarul Austro-Ungariei, Gyula 
Andrassy lui Dimitrie A. Sturdza, agentul diploma tic a l  României la Viena, 
în mai 1870, reiese că nici Rusia nu ne sprijinea . 

Perioada guvernării conservatoare ( 1871-1 876), în frunte cu Lasc{tr 
Catargiu s-a caracteriza t printr-o intensificare a acţiunilor pentru obţinerea 
independentei Românei pe ca le diplomatică. Gheorghe Costaforu şi Vasile 
Boerescu, miniştrii ai Afacerilor Externe în guvernul amintit, considerau că 
independenta Romăniei putea fi obţinută pe cale diploma tică, fiind de părere 
că la sfârşitul rt\zboiului franco-prusian din 1870-1871 , să se ţină un congres 
european, care după pt\rerea lui Vasile Boerescu ar fi pu tu t  să creeze 
României „ . . .  o situaţie similară cu cea a Belgiei, adică un rega t independent, 
neutru şi garanta t  de marile pu teri"."') El considera că recunoaşterea inde
penden ţei României de către Marile Puteri europene garan te, ar fi satisfăcut 
" . . .  interesele de securitate pentru Turcia, deoarece un sta t  român indepen
dent ar constitui o baricrt\ între imperiile ţarist şi otoman şi s-ar fi evita t  ast
fel eventualele conflicte mili tare dintre ele".'7) Cum este ştiut, nu s-a convocat 
un asemenea congres european, iar dupt\ înfăptuirea unităţii Germaniei, can
celarul Otto von Bismarck a cerut Porţii otomane" . . .  o intervenţie militară în 
România spre a o sili să plă tească creditorii germani", care avuseseră de 
suferit de pe urma falimentului consorţiului Strousberg. '") 

Miniştrii Afacerilor Externe, Gheorghe Costaforu şi Vasile Bocrescu 
au promovat o poli tică externă a României faţă de Germania şi Austro
Ungaria, aşa cum doreau domnitorul Carol I şi primul ministru Lascăr 
Catargiu, considerând că în conjunctura europeană a acelor vremuri s-ar fi 
putut obţine independenţa României, printr-o apropiere de cele două Mari 
Puteri din centrul Europei şi de Rusia, care era interesată în slăbirea 
Imperiului otoman. Convenţia din 5/1 7  februarie 1872, prin care s-a consti
tuit Societatea Acţionarilor Drumurilor de Fier din România, care a prelua t 
construirea linei de cale fera tă netermina tă de consorţiul prusian condus de 
dr. Strousberg, l-a satisfăcut pe cancelarul Germaniei, Otto von Bismarck. 
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Cu ocazia Expoziţiei internaţionale de la Viena din mai - noiembrie 
1873, a fost adresată o invi taţie de participare şi guvernului român, dar nu 
prin intermediul Ministrului de Externe a l  Turciei, ci  de că tre Ministrul de 
Externe a l  Austro-Ungariei. O asemenea procedură poli tică dădea posibili
tatea oamenilor poli tici români de a se folosi de participarea la expoziţia 
amin tită, pentru a tatona şi a vedea, care ar fi a titudinea guvernului de la 
Viena, în  situaţia când România şi-ar proclama independenţa. La rândul său, 
împăra tul Francisc Iosif l-a invitat pe domnitorul Carol I să vizi teze 
expoziţia; acesta a plecat la Viena însoţit de Ministrul de Externe Vasile 
Boerescu şi de Ministrul de Finanţe Petre Mavrogheni.'"' În timpul vizitei, 
Carol I a declara t cancelarului Austro-Ungariei, Gyula Andrassy că. „„. 
legătura cu Poarta începea a fi insuportabilă" şi că singura solu ţie de 
rezolvare a acestei probleme nu era decât " „ .  declararea independenţei stat
ului romtin".1"' 

În prima jumătate a lunii iunie 1873, Vasile Boerescu a făcut o nouă 
călătorie Ia Viena şi cu acel prilej a purtat unele discuţii cu cancelarul Gyula 
Andrassy, referitoare la proclamarea independenţei României, asigurându-l 
că „ . „  în cercurile politice de la Bucureşti s-a produs o deplasare de orientare 
spre Austro-Ungaria", dar n-a primit asigurări în legătură cu poziţia Austro
Ungariei faţă de problema independenţei României. 

O poziţie similară avea şi Rusia. Atunci când Gheorghe Costa foru se 
adresase contelui Şuvalov, referitor la problema independenţei, acesta i-a 
răspuns că,"„. în cadrul unui unui sta t  român independent, principele Carol 
r, care era german de origine putea deveni duşmanul Rusiei ţariste".2" 

Respingând această obiecţie Gheorghe Costaforu i-a declara t lui 
Şuvalov că, „„. România devenind independentă nu concepea să fie trans
formată în tr-o unealtă oarbă a unora din tre Marile Puteri europene garante, 
ci ea ava o linie de conduită proprie".rn În acest sens, i-a cerut lui Şuvalov, ca 
în cazul proclamării independenţei României, „„. guvernul rus să nu 
îngăduie Turciei să invadeze teritoriul României şi, prin conduita sa să 
imprime aceiaşi a ti tu dine şi celorlalte puteri garante", dar acesta nu s-a anga
ja t să sprijine o asemenea propunere. De al tfel, poziţia Rusiei a reieşi t şi din 
convorbirea dintre contele Rudolf şi ministrul Rusiei la Viena, Novicov. Cei 
doi diplomaţi considerau că, ceea ce voia să facă guvernul român, adică să 
proclame independenţa României, „„ .  era o adevărată nebunie".n' 

În ca litate de Ministru al Afacerilor Externe, Vasile Boerescu a pro
movat o politică de comba tere a pretenţiilor Porţii otomane, faţă de 
tendinţele României de a duce o politică vamală protecţionistă, arătând că , 
„„. deşi Poarta contestă dreptul de a se încheia cu alte state tratate cu carac
ter internaţional . . .  Principatele, în virtutea capitulaţiilor şi a suveranităţii 
sta ta le şi şi-au exercitat. . .  în curs de secuii acest drept".211 

Atunci când, în primăvara anului 1 874, România a adoptat o lege 
generală a vămilor, prin care guvernul român avea dreptul „„. de a urca sau 
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micşora tarifele . . .  " şi chiar de a prohibi anumite mărfuri, în funcţie de regle
mentarea relaţiilor comerciale prin convenţii directe, iar Marile Puteri 
europene garante sugeraseră guvernului român, să ceară permisiunea Porţii 
otomane de a negocia, iar tra tatele comericale ale ţării noastre cu a l te sta te să 
fie ratificate de sultan, Vasile Boerescu a respins astfel de sugestii, ară tând că, 
11„. nu vom cere niciodată Turciei un drept suveran, care l-am avut şi exerci
ta t întotdeauna".25> 

Între anii 1874 - 1875, guvernul conservator condus de Lascăr 
Catargiu, din care a făcu t parte şi Vasile Boerescu, până în noiembrie 1875 a 
desfăşurat pe lângă actiuni diplomatice, în vederea încheierii unor convenţii 
comerciale şi vamale cu unele dintre Marile Pu teri europene garante şi, o 
susţinută campanie publicistică, prin care, a urmări t să a tragă atenţia opiniei 
publice europene, că 11„. statul na ţional român reprezentând o enti tate d is
tinctă a Imperiului otoman, are dreptul să încheie tratate pe bază de egalitote, 
cu orice ţară, are dreptul să aspire la independenta politică şi economică 
deplinc'l".2�> 

Unele state europene interesate în dezvoltarea legăturilor comerciale 
cu România au început să d ucă negocieri directe cu guvernu l  român în acest 
sens. Astfel, Austro-Ungaria, Rusia şi Germania au comunicat guvernului 
turc la 23 septembrie I 15  octombrie 1874, că ele se cred 11 „. în drept de o 
încheia cu Principatele vasale Porţii, convenţii directe şi speciale de vamă, de 
tranzit ş i  de comerţ". 27> 

În urma negocierilor purtate de Gheorghe Costaforu Io Viena, cu 
guvernul Austro-Ungariei s-a încheiat o convenţie comercială şi vamală, 
între cele două ţări, la 10/22 iunie 1875, despre care domnitorul Carol I 
spunea că 11deţine în germene nea târnarea României".m Cu un an mai târziu, 
în luna martie, guvernul român a încheia t o convenţie, de comerţ şi naviga ţie 
cu Rusia, întemeiată pe principiul egalităţii de trntament d intre statele sem
natare. În aceiaşi lună şi-a manifesta t şi Germania dorinţa de a înceia o con
venţie comercială cu România, dar semnarea ei a a vu t  loc în anul 1877. 
Celelalte Puteri garante, Anglia, Franţa şi I talia, care condamnaseril poli tica 
de emancipare economică dusă de guvernul român în anii 1873-1877, au 
încehia t şi ele, în toamna anului 1876, „angojamente comerciale" cu Romc'mia, 
pe bază de reciproci tate, acordându-se clauza naţiunii celei mai fa vorizate. 

La 31 martie /12 aprilie 1876, guvernul conservator condus de 
Lascăr Catargiu a demisionat şi, după scurta guvernare a unui  cabinet de 
tranziţie, prezidat de generalul Ion Emanoil Florescu s-a format Io 29 apri lie 
I 9 mai 1876, un guvewrn libero), cunoscu t sub numele de guvernul coaliţiei 
de la Mazar Pasa, condus de Manolache Costache Iepureanu. În timpul aces
tui guvern, când criza orientală se agravase tot mai mult, Miha il  
Kogălniceanu, în calitate de Ministru de Externe a trimis Porţii otomane şi 
Puteri lor europene garante, la 16/28 iunie 1876, un Memoriu, care conţinea 
cele şapte revendicări: 1 - recunoaşterea individualitătii s ta tului român şi a 
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numelui  de România; 2 - admiterea reprezentantului ei în corpul diploma tic; 
3 - asimilarea supuşilor români din Turcia situaţiei celorlalţi supuşi străini şi 
recunoaşterea dreptulu i  de judecată a lor de către agenţii diplomatici români; 
4 - inviolabilita tea teritoriului român şi delimi tarea insulelor Dunării; 5 -

încheierea cu Imperiul otoman a unor convenţii comerciale, poştale şi 
telegrafice precum şi a unei convenţii de extrădare a răufăcătorilor; 6 -

recunoaşterea paşaportului român şi abţinerea consulilor Turciei de a se 
amesteca în afacerile privind pe românii din străină tate; 7 - fixarea grani ţei 
între România şi Turcia la gurile Dunării, pe talvegul braţului principal al  
acestui fluviu. 2•1 

Poarta otomană era avertizată că, dacă revendicările formulate de 
guvernul  român nu vor fi l uate în seamă, atunci România va fi sil ită să ia altă 
a ti tudine decât cea vau tă până a tunci. 

Puterile europene garante au privit cu răceală si chiar cu ostilitate 
revendicările formulate de guvernul român şi vedeau în ele o cerere de inde
pendenţă deghiza tă. Rusia era de părere că demersul guvernului român era 
inoportun, iar la Londra, România era înfăţişată ca fiind împinsă „„. de o 
ambiţie bolnăvicioasă nu trind în taină proiecte fie împotriva Turciei, fie a 
Austro-Ungairie"; Ministrul de Externe al Franţei, Decazes a socoti t acest 
Memoriu „inoportun şi primejdios"; �11 Turcia nu a răspuns la acest Memoriu, 
motivând că era ocupată cu războiul contra Serbiei. 

La 24 iulie/ 5 august 1 876, Mihail Kogălniceanu a trimis Porţii 
otomane o notă diploma tică şi mai categorică, în care ară ta că opinia publică 
din ţară va sili guvernul român să renunţe la neutralita te, iar agenţii dipo
mil tici români erau invita ţi să convingă Marile Puteri în favoarea soluţionării 
urgente a celor şapte revendicări. 

În cursul luni lor iul ie-august 1876, Turcia a înfrânt fortele armate ale 
Serbiei, această situaţie creând o stare de nelinişte in România şi întărind 
curentul războinic in Rusia. Noul guvern român, prezidat de Ion l.C. 
Brătianu, unul din fruntaşii liberal i  radicali a dispus în a doua jumătate a 
lunii septembrie 1 876, concentrarea celor patru divizii ale armatei române cu 
rezervele lor, sub pretextul manevrelor de toamnă, iar la 26 septembrie I 8 
octombrie 1 876, o delegiltie guvernamentală română din care făceau parte, 
primul ministru Ion C. Brătianu şi colonelul  Slăniceanu - Ministrul de 
Război, s-a deplasat la Livadia, în Crimeea, unde a avut loc o întâlnire cu 
ţilrul Alexandru al II-iea al Rusiei, cancelarul Gorceacov şi Ministrul de 
Război, Miliutin. Cu prileul acestei întâ lniri s-au purtat discuţii cu privire la 
o eventuală trecere a armatelor ruse prin România, în cazul unui război ruso
turc. 

În decembrie 1 876 s-a desfăşurat la Constantinopol, Conferin ţa 
reprezentanţilor puterilor europene semnatare a le Trata tului de la Paris, din 
1856, cu scopul de a determina Poarta otomană să acorde unele libertăţi 
popoarelor subjugate din Peninsula Balcanică. La această Conferinţă a par-
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ticipat ca trimis extraordinar al guvernului român, Dimitrie Brătianu, fra tele 
primului ministru, cu misiunea de a aduce la cunoştinţa Marilor Pu teri 
garante şi în special Turciei, Memoriul întocmi t  de Mihail Kogălniceanu, la 
1 6/28 iunie 1 876. El a fost însărcinat să ceară Conferinţei „„ .  consacrarea 
statutului politic al Romaniei, printr-o garanţie specială, pentru neu tra lita tea 
sa perpetuă" şi „„. o garanţie specială pentru respectarea drepturilor neu
tral i tăţii şi integrităţii teritoriale a României".J11 

Agentul diplomatic român la Constantinopol, generalul  Iancu Ghica, 
stăruie pe lângă trimisul extraordinar şi special a l  Marii Bri tanii  la 
Constantinopol, lordul Salisbury să pună în d iscuţia Conferintei, cererea 
României „„ .  de a nu mai face parte integran tă din Imperiul otoman" şi de a 
„se despărţi în chip definitiv de Orient"-'2) dar, aceasta nu i-a dat asigurări în 
lgă tură cu un eventual sprijin. 

Conferinţa prelininară de la Constantinopol n-a accepta t să ia în 
d iscuţie revendicările  formula te în M emoriul în tocmit  de Mihai l  
Kogălniceanu, motivtind cu plenipotenţiarii celor şapte puteri europene 
garante nu primiseră instrucţiuni din partea guvernului lor. 

Poarta otomană pentru a torpila lucrările acestei Conferin ţe, a 
proclamat la 1 1  / 13  decembrie 1 876, o Constituţie cu aparenţe liberale, în care 
România era desemnată „provincie privilegiată a Imperiului otoman '0", dar 
guvenul român a declarat „nule şi neavenite dispozitiunile Consti tu ţiunii 
otomane" şi a protestat în modul cel mai energic „„. contra violării drep
turilor noastre garantate prin tratate":1<>, 

Această gravă chestiune a fost adusă în d iscu ţia Corpurilor 
Legiuitoare ale României. În cadrul Adunării Deputa ţilor, guvernul a fost 
interpelat de deputa ţii: G. Misai l  şi N. Blarenberg, in legătură cu a ti tudinea 
fată de noua Consti tuţie otomană. Au răspuns la aceste interpelări, Ministrul 
de Externe, Nicolae Ionescu, care a arătat că guvernul romăn „„. a protestat 
de îndată şi nu va îngădui ca drepturile ţării să fie încălecate"">. 

Lui N. Blaremberg, care socotea a ti tudinea guvernului provocatoare 
i-a răspuns primul ministru Ion C. Brătianu, arătând că: „atitudinea de 
protestare ce guvernul a luat faţă de încălcările Turciei asupra drepturilor 
ţării nu poate decât să folosească cauzei României". El a adăugat apoi: „„. să 
nu aşteptăm ajutor de lri nimeni; experienţa trecu tului ne dovedeşte că drep
turile cuivri nu se respectă şi nu se găsesc apârători lri străini, decâ t când acela 
care le are şi in contra cărui se fac încălcări este un om care rire conştiinţri 
datoriei sale şi e capabil si'i facă sacrificii pentru a se apărn""'). 

Satisfăcută de răspunsul dat  de guvern, Adunarea Deputriţilor a 
ridoptat urmi'itoarea moţiune: ,,În urma răspu nsului drit de guvern, prin care 
explică linia de conduită în fa ţa promulgării Constituţiei Sublimei Porti, 
Camera pe deplin satisfăcută şi convinsă că guvernul va protesta cu energie 
către puterile garante şi către Înal ta Poartă, conta încălcări lor drepturilor 
incontestabile a le României, trece la ordinea zilei". J]) 
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În legătură cu aceiaşi chestiune, Sena tul a adoptat în ziua de 23 
decembrie 1 876, o moţiune, în care se arată că: „Sena tul voind ca drepturile 
antice ale României, recunoscute şi garantate prin Tra tatul de la Paris, pre
cum şi actele politice săvârşite în urmă, în virtu tea suveranităţii ţării, să fie 
respectate şi neatinse şi manifestând voinţa sa, că polit ica guvernului să aibă 
această ţinută cu o procedare demnă, neprovocatoare, trece la ordinea 
zilei".'.\>!' 

La 1 9/31 martie 1877, Marile Puteri semnatare ale Tratatului de la 
Paris din 1 856 au semna t la Londra un protocol, prin care recoma ndau 
Turciei să acorde unele libertăţi popoarelor supuse din Peninsula Balcanică, 
dar aceasta respingându-l s-a deschis calea războiului .  Guvernul României a 
hotărât mobilizarea generală, la 31 martie/ 1 2  aprilie 1877 şi la 4/16  aprilie 
s-a semna t la Bucureşti convenţia româno-rusă, pe care o pregătise în secret 
cu reprezentantul guvernului Rusiei, Nelidof. 

Potrivit prevederilor acestei convenţii, România asigura armatei ruse 
liberă trecere pe teri toriul său, pentru a merge împotriva Turciei, iar Rusia se 
obliga „ . . .  a menţine ş i  a face să se respecte drepturile politice ale sta tului 
român, astfel cum rezultă d in legile interioare şi tra tatele existente, precum şi 
a menţine şi apăra integri tateil actuală a României "'''' Această Convenţie, deşi 
nu prevedea o colaborare militară româno-rusă, într-un eventuill război 
ruso-turc, recunoştea însă, integritatea teritorială a României şi neamestecul 
Rusiei in treburile interne ale ţării noastre. 

Lil 6/18  aprilie 1 877 a fost publica t Decretul de mobilizare generală 
a armatei române, prin care erau admişi sub arme 1 00.000 de oameni, din 
care 58.000 făceau parte d in armata de opera ţiuni. Relaţiile diplomatice din
tre România şi Turcia au  fost întrerupte la 1 0/22 aprilie 1877, iar la 9/21 mai 
Adunarea Deputatilor a proclamat independenţa absolută a României, 
votând în urma declara ţiei făcute de Ministrul de Externe, Mihail  
Kogălniceau, în care spunea că: „ . . .  sântem independenţi, sântem naţiune de 
sine stătătoare . . .  sântem o na ţiune liberă şi  independentc\""n - o naţiune prin 
care lua act că: „ . . .  rezbelu l  între România şi Turcia, că ruperea legc\turilor 
noastre cu Poarta şi independenţa absolută a României au primit o con
sacrare oficială şi contând pe drepta tea puterilor garante, trece la ordinea 
zilei . "m Moţiunea a fost votată cu 79 de voturi şi două abţineri: N. lonescu şi 
N .  Blaremberg. 

În aceiaşi zi a adoptat şi Senatul cu unanimita te de voturi, o moţiune, 
în care se arăta că: „Senatul, luând act de poziţiunea făcută României de 
Imperiul otoman, considera sta tul român independen t şi invita pe guvern să 
lucre ca independen�a ei să fie recunoscută şi garnnta tă de Marile Puteri 
europene, a căror dreptate şi sprijin au contribuit în tot timpul la dezvoltarea 
României".m 

La 1 1  mai, Adun;irea Deputaţilor, iar Sena tul la 13 mai au votat în 
unanimita te propunerea cu privire la ştergerea sumei de 914000 lei, ce figu-
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ra în bugetul sta tului, ca dare către Poarta otomană şi trecerea acestei sume 
în bugetul Ministerului de Război ni. 

Din cele arătate rezită că, încercări le făcute de România, în perioada 
1 866 - 1 877 de obţinere a independenţei pe ca le diploma tică, nu au reuşi t din 
cauza opoziţiei Turciei şi a lipsei de spirjin din partea Mari lor Pu teri 
europene garante. Acest lucru s-a văzut cu prilejul proclamării indepen
denţei absolute a României la 9 mai 1877, când niciuna din aceste puteri, nici 
chiar Rusia, cu care semnase Convenţia din 4 / 1 6 april ie 1 877 nu au recunos
cut acest important act istoric. El avea să fie recunoscut în anul următor, în 
urma înfrângerii Turciei în războiul ruso-româno-turc, d in anii 1 877-1878, 
prin Tratatul de la San Stefano şi Berlin. 
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Tentatives d'obtenir l'independence de la Roumanie 
par voie diplomatique 

- Resume -

Pendant la decennie ayant precede la  declaration de l'independance 
absolue de la Roumanie, Ies cercles politiques de notre pays a commencer 
avec Ie prince regnant Carol 1-er on t entrepris des actions a rneme de con
tribuer a obtenir l ' independance de la Roumanie par voie d iplomatique. 

Les actions entreprises pendant Ies annees 1866-1877 ont eechou 'a 
cause de l'opposition de la Turquie et du manque d'appui des Grandes 
Puissances europennes garantes. On a vu cela a l 'occasion de la declaration 
de l 'independence absolue de la Roumanie, au 9 mai 1877. Cet evenement 
historique a llait etre reconnu en 1 878 a la suite de la defaite de la Turquie au 
cours de la guerre russo-roumaino-turque des annees 1 877- 1878 par le traîte 
de San-Stefano et de Berlin . 
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Ion ZAINEA 

CONTRIBUŢIA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA LA 
SUSŢINEREA RĂZBOIULUI PENTRU CUCERIREA 

INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI, OGLINDITĂ 
îN PAGINILE REVISTEI „FAMILIA" 

Ma terialul documentar referitor la evenimentele din anii 1 877-1878, 
aflat în paginile revistei „Familia ", confirmă adevărul că la războiul pentru 
cucerirea independen ţei de stat a României au participat, în tr-o formă sau 
alta, românii de pretu tindeni, existând o strânsă solidaritate generală . 

Este uşor de imaginat greutăţile pe care le-a întâmpinat Iosif Vulcan 
11, redactorul prestigioasei publicaţii româneşti, ce apărea la Budapesta din 
anul 1865, supusă deci unui control riguros din partea au torităţilor, pentru a 
insera în paginile acesteia informaţii despre războiul din 1 877-1 878 şi mai 
ales despre manifestările de solidaritate ale românilor. Riscând să-şi sacrifice 
propria revistă, la care ţinea extrem de mult, socotind-o cea mai însemna tă 
realizare a vieţii sale, el a reuşit să depăşească toate obstacolele, gestul său 
căpătând astfel o valoare exemplară, aceea de a fi alăluri de poporul său, 
ignorând adversită ţi şi pericole, în lupta pen tru progres şi libertate. 

Revista „Familia " devine astfel, ală turi de „Gazeta Transilvaniei" 
din Braşov şi „ Telegraful Român " din Sibiu, una din pu ţinele publ icaţii care 
a fertilizat conştiinţele româneşti de dincoace de Carpaţi, cărora le-a sporit 
încrederea în viitorul neamului românesc. Realizând în paginile sale o 
adevărată cronică a războiului de independenţă, publicând informa ţii despre 
manifestările de solidaritate naţională ale popula ţiei româneşti de pe ambele 
versante ale Carpaţilor, revista lui  Iosif Vulcan este, de asemenea, un valoros 
izvor istoric, care ne întăreşte convingerea în capacita tea poporului român de 
a-şi strânge rândurile în momente hotărâtoare. 

Începând să scrie, în 1876, despre lupta popoarelor din Balcani, 
„ Familia" îşi exprima totodată înţelegerea faţă de aceasta, deoarece se înscria 
în spiritul veacului. În legătură cu a ti tudinea României a manifestat o 
deplinâ simpatie, remarcându-i tendinţele pozitive, ce vizau obţinerea inde
pendenţei. Acest aspect devine dominant în a nii 1 877-1878, împrejurare jus
tifica tă de angajarea ţării în războiul antiotoman. În mod priori tar, este 
urmărită desfăşurarea opera ţiunilor din sudul Dunării, cu scopul de a evi
denţia, într-un chip obiectiv, contribuţia armatei române, eroismul şi virtu ţile 
sale. 

Acestei coordona te principale a preocupărilor redacţionale, i se 
adaugă cea privind popularizarea acţiunilor de strângere a u nor ma teriale 
necesare susţinerii frontului, ajutorării răniţilor şi familiilor acestora. Aşa 
cum rezul tă din numeroasele documente şi comentarii publicate de revistă, 
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in Transilvania mişcarea de solidaritate cu cauza naţională a fost deosebit de 
activă . În dorinţa de a cuprinde toate manifestările legate de sprijinul celor 
;itlaţi în focul bă tăliilor, ce aveau nevoie de hrană, îmbrăcăminte, iar ranitii 
de un tratament medical corespunzător, revista a extins spaţiul consacra t 
evenimentului, deschizand rubrici noi, cu titluri semnificative, mobiliza
toare. În cadrul acestra, cu aceeaşi promptitudine, revista publică ştiri 
privind acţiunile populaţiei civile din România, ca şi despre cel'e ale 
românilor a flaţi sub dominaţie străină, dovedind astfel că o voinţă uniG1 îi 
adună e toţi românii sub steagul luptei pentru nea târnare. 

La 25 aprilie 1877, corespondentul din laşi al „Familiei " raporta un 
fapt care, potrivit opiniei sale, proba îna l tul  sentiment patriotic al femeilor 
române. Era vorba despre înfiinţarea, la 18 aprilie, a Comitetului central al 
doamnelor din laşi, cu scopul de a ajuta şi îngriji răniţii armatei române. 
Odată cu documen tele de constituire ale Comitetului, revista publică şi un 
apel adresa t tu turor femeilor române, în care se cerea acestora să procedeze 
la înfiin ţarea unor organisme asemănătoare şi, bineînţeles, la realizarea 
nobilului scop propus. „ Nouă, româncelor - se spunea în apel - ne revine 
Si1Tcina şi onoarea de a aduce alinare suferinţei, de a veghea lângă răniţi şi 
a-i reda ţării lor; pentru aceasta nu trebuie să cruţăm nici bani, nici stăruinţi. 
Rolu l  nostru este de-a fi peste tot locul unde se va cere acel spirit de adânc şi 
curajos devotament ." 21 

Acest apel, ca şi exemplul femeilor romc'me din laşi - consemna 
redacţia „Familiei" - n-au rămas fără răsunet dincoace de Carpaţi. La 17 mai 
1877 s-a constitui t  Comitetul doamnelor române din Sibiu, care a trimis 
tutu ror publicaţiilor romilnesti din monarhie un apel, pentru a fi reprodus în 
mii de exemplare, anunţand înfiinţarea sa, scopul urmări t şi invitând „ toate 
românele surori" să i se a lăture în intenţii şi fapte. ,, În faţa conflagra ţiunii din 
orientul Eu ropei - se spunea în apel - conflagraţiune ce are să a tingă şi a a tins 
deja pe fra ţii şi surorile noastre din România, noi, conduse de simţul inimii 
noastre, nu putem sta indiferen te la ceea ce fraţii şi surorile noastre, ei, 
sângele nostru, vor a vea de a îndura în această mare dramă ce se prepară şi 
s-a început deja pe frumoasele, istoricele şi de vechi sânge fumegândele 
ţărmuri ale Danubiului. Pentru aceea, româncele din Sibiu s-au întrunit 
astăzi cu scopul de a veni şi ele, cu mijloacele lor posibile, în ajutorul ostaşilor 
români răniţi şi in uşurarea suferinţelor familiilor acelor ostaşi, cari au căzu t 
sa u vor cădea în luptă ."  '1 

Constituirea de noi comitete pentru ajutorarea celor răniţi şi a famili
ilor acestora, ca şi pentru a sprijini efortul militar general, s-a răspândit cu 
rapiditate în toa te ţinu turile locuite de români. În Transilvania, noi comitete 
iau fiinţă la Cluj şi Făgăraş. Da tă fiind extensiunea din ce în ce mai mare a 
mişcării pentru stritngerea de fonduri şi bunuri ma teriale, redactia revistei 
deschide, începând cu numărul 20 al cicesteia., o rubrică nouă, intitula.tă 
„Damele române şi resboiu/", ce se va menţine vreme îndelunga ta în paginile 
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sale. 
Conţinând o substanţială can ti ta te de ma terial informa tiv, rămas, în 

cea mai mare parte, încă nevalorificat şi din care încercăm, cu ocazia prezen
tului jubileu, să aducem câte ceva în actual i ta te, acesta scoate la iveală nu 
numai solidarita tea ci şi entuziasmul cu care românii din Austro-Ungaria au 
sări t în autorul fraţilor de peste Carpaţi. „Cu fericire luăm în mană condeiul 
- mărturisea Iosif Vulcan -, căci, iată, iarăşi avem să înregistrăm niste acte, 
cari probează că femeile române sunt la înălţimea misiunii lor. Nu numai 
dincolo, dar şi dincoace de Carpaţi, damele române, stimatele noastre surori, 
formează comitete pentru autorarea ostaşilor rănit ."" Iar ca o exemplificare 
a acestei situaţii, revista scrie despre constituirea de comitete la Roman, 
Tecuci, Craiova, Bucureşti şi Braşov, semnalând totoda tă publica rea de că tre 
George Baritiu, în „Gazeta Transilvaniei", a unei adrese către femeile române 
din Transilvania şi Ungaria, prin care le îndemna să se integreze mişcării 
naţionale de strângere a materialelor necesare susţinerii războiului de inde
pendenţă. 

Punându-se în serviciul acestei idei, redacţia revistei lansează un 
nou titlu de rubrică - „Totul pentru ostaşii români răniţi ", având şi un pro
nunţa t rol mobiliza tor. 

Reacţia autorităţilor austro-ungare faţă de a ti tudinea românilor din 
monarhie, a fost extrem de dură, cea dintâi măsură fiind desfiinţarea 
comitetelor din Sibiu, Cluj şi Făgăraş şi interzicerea înfiinţării al tora . Măsura 
este cu asprime înfierată de redactorii revistei „ Familia ". „lată dureroasa 
ştire cu care suntem siliţi să începem de astă dată această rubrica - se 
menţionează într-o redacţională -, în care crezurăm a pu tea înşira înfiin[area 
comitetelor de dame din toate părţile locuite de români."" 

Contestând baza legală a amin titei măsuri, Iosif Vulcan lansează prin 
intermediul revistei, textul unei chemări pentru a se persevera în actiunea 
începută :  „Tot ce vom adăuga noi este, ca să rugăm pe onorabilele noastre 
dame, să nu se descurajeze prin această procedură bruscă, ci să continue şi 
de acum înainte a uşura soarta ostaşilor români răniţi. Nu vor mai pu tea să 
formeze comitete .. . , însă ca particulare, vor putea colecta ajutoare. Deci, 
fiindcă nu este iertat, nu mai compuneţi comitete - sfătuia el femeile române 
- ci fiecare damă română să fie singură un comitet, să întrunească una rolul 
tuturor, să adune ofertele şi, păzind ordonanţa ministerială, să le înain teze la 
locul competent. "M Convins de receptivita tea şi spiri lul comba ta nt  al femeilor 
române, care se vor apuca de lucru „cu pu teri îndoite", Vulcan încheia cu 
următorul îndem adresat acestrora: „La lucru, dar, surori române ! Noi vom 
înregistra cu fală numele vostru şi naţiunea vă va fi pururea recunoscătoare". 

Cum protestul împotriva amintitei măsuri a ră mas fără efect, 
românii de dincoace de Carpaţi au dat amploare acestei forme legale, accep
tată de autorităţi, sarcinile comitetelor, care activau cu bune rezul ta te în 
România, fiind preluate de persoane particulare, îndeosebi de femei. Astfel, 
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din majoritatea localităţilor româneşti, s-au adunat modeste donaţii pentru 
război, pe baza unor liste de subscripţii, aprobate în prealabil de autorităţi. 
La sfârşitul lunii iunie, Judita Măcelariu din Sibiu adunase şi trimisese 
Societăţii Crucea Roşie din România, al cărui preşedinte era principele 
Dimitrie Ghica, suma de 2.966 lei, iar după un scurt interval, la începutul 
lunii următoare, trimite o nouă sumă de bani, plus o mare cantitate de 
obiecte.71 Doamnele Ana Gall şi Ana Filip din Abrud, adună şi trimit, la 
începutul lunii iulie, suma de 940 lei şi 332 florini.'' Femeile din Miercurea 
Sibiului trimit o mare cantitate de pânză. Lista cu subscripţii, trimisă revistei 
spre publicare, este alcătuită de către Agapia Drocu. 

În Alba Iulia şi împrejurimi, colectele au fost făcute de către 
Eufrosina Cirlea şi Eufemia Pipoşiu. La începutul lunii iulie ele trimiseseră 
deja la Bucureşti 200 florini, 3 galbeni imperiali, 20 de franci aur şi 5 lei". În 
Oradea, Venturia Roman, fiica avocatului Iosif Roman, a deschis, la 3 iunie 
1877, o listă de subscripţii, pe care a şi realizat-o cu mult succes. La 15 
octombrie 1877 redacţia revistei era informată asupra „sumei considerabile" 
ce fusese adunată (150 florini, 60 coroane şi 2 galbeni), în adresă fiind trecute 
şi numele celor 50 de persoane care au subscris, dintre care multe cunoscute: 
Iosif Vulcan, Iosif Roman, Cornel Diaconovici, Iosif Bozinţianu, George 
Marchiş, Teodor Filip şi aHii."" De teama autorităţilor, dar şi a reacţiei 
maghiarilor din localitate, mulţi au preferat să nu-şi treacti numele pe listă. 

Despre atitudinea ostilă a maghiarilor din Oradea faţă de listele de 
subscripţii ale românilor de aici, aflăm din corespondenţa avocatului 
Desideriu Borbola cu George Bariţiu. La 13 iunie 1877, Borbola, care lansase 
în Oradea şi împrejurimi o listă de subscripţii, trimitea lui Baritiu suma de 
500 franci şi 24 florini, pentru a o expedia la Bucureşti, şi o scrisoare, în pre
ambulul căreia spunea: „Ştiind eu, cum îşi varsă sângele românii pe câmpul 
bătăliei pentru drepturi şi libertate, - cu o sumă însemnată din partea mea în 
alăturata coală, nu-mipot închipui că aş face un lucru mai bun, dedH a o da 
cu ajutor pentru ostaşii români din România, cosângenilor mei". Tot aşa 
cugetă - menţiona el - şi cei care subscriseseră pe listă, adică preoţii Grigore 
Fabian, Georgiu Şuta şi Ilie Turdeanu, precum şi proprietarul Iuliu Fabian, 
toţi din Satu-Mare.111 

Câteva luni mai târziu, la 15 septembrie 1877, Desideriu Borbola se 
vedea nevoit să-l informeze pe Bariţiu despre „teroarea turcomană" ce 
domneşte în Oradea. El descrie împrejurările dramatice prin care a trecut, 
datorită faptului că a donat suma de 500 franci pentru susţinerea războiului. 
Casa i-a fost atacată, ferestrele sparte, pardoseala ruptă, iar pereţii mânjiţi, el 
şi familia sa reuşind să scape cu fuga. Calificând acest act drept „brutalism 
nemaipomenit", Desideriu Borbola condamnă atitudinea celor care etichetau 
drept „crimti" faptele românilor de „a oferi obolul aceluia care e carne din 
carnea lor şi sânge din sângele lor"12>. De altfel, în anul următor, curajosul 
avocat orădean, fiul unui profesor de la Academia de Drept, a fost nevoit să 
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parăsească, cu fomilie cu tot, oraşul în care se născuse şi îşi desfăşurase <1ctiv
itatea . 

O preferinţă evidentă manifestă redacţia revistei „Famili<1 " faţ<l de 
apelurile femeilor române, pe rnre, în scop mobilizator, Ie public<l în 
întregime. Procedeaz<l astfel cu apelul Heretei Stănescu din Braşov, lansat ICI 
9 iunie 1877 şi asemenea cu cel al doamnelor române din Nc'lsăud, din care 
cită m: „Sângeroasele evenimente cc au început a se dezvolta 1C1 hotarele 
sudice ale României, şi care au îndemnat pe damele române d in toate unghi
urile pământului românesc Ia facere de colecte, de scame, comprese, fâşii s.a .,  
pentru nenorociţii răniţi în resboiu, au stârnit şi în inimile damelor române 
de aici, nobilul sentiment de a concurge şi dânsele cu posibilităţile lor, ICI 
alinarea durerilor celor răniţi şi la uşurarea suferinţelor celor nenorociţi"'-''. În 
acest scop, la iniţiativa doamneor Elisabeta Popu Păcurariu şi Vilhelmina 
Mihalaşiu, care au mers „din casă în casă '' pentru a le mobiliza pe femei, s-a 
înfiinţat, la 3 iulie 1877, Comitetu/ central al damelor din Năsăud, având-o rn 
preşedintă pe Elisabeta Popu, urmând să se constituie comitete filiale în toC1te 
localităţile ţinutului. 

Comitetul abia a apucat să trimită apelurile şi să deschidă listele de 
subscripţii, deoarece a fost desfiinţat de autorităţile maghiClre. Elisabetn Popu 
s-a oferit să se ocupe în continuare de strângerea ofrandelor, pe care să le 
înainteze la locurile competente. În scurt timp, „cu un zel rar şi o diligenţii 
admirabilă", a fost adunat<l o mare cantitate de comprese, bandaje, pânză, 
cămăşi, fâşii, triangule, scamă, fiecare ţărancă contribuind dupii putinţă. „E 
un semn - menţiona redactorul revistei - cum că deşteptarea spiritului 
naţional progresează şi că geniul românesc vegheazc'l pentru imortalitatea 
neamului românesc" '". 

Redacţia revistei aprecia că femeile romcine din Ardeal se dovedeau 
a fi „la înălţimea misiunii lor". „Cu bucurie cnstatăm aceasta - se scria 
într-un articol. În fiecare zi primim informaţiuni noi despre contribuirile 
făcute de dânsele pentru ostaşii români răniţi. Onoare lor ! Înainte, scumpe 
surori ! Să nu rămână nici un oraş, nici un sat locuit şi de români, de unde să 
nu se contribuiască pentru acest scop sfânt'm'. 

Un nou apel, semnat de Hareti Sti\nescu, lansat din Braşov, la 22 
iunie 1877, este reprodus în întregime în pC1ginile revistei „Familia". 
Considerând că războiul din sudul Dună rii avea scopul „de-a emC1ncipa 
popoarele creştine de sub barbara dominaţie a „Semilunei", C1pelul chema 
femeile române, „din orice parte de loc", să se „grăbească CI contribui la 
alinarea d urerilor acelor bravi fraţi ai noştri, care s-au dus să-şi verse sângele 
pentru apărarea civilizaţiunii şi pentru înălţarea naţiunii noastre româneşti" 
11•1• Ca răspuns la acest apel, câteva zile mai târziu, la 28 iunie, Eugenia 
Munteanu din Orăştie informa opinia publică, prin intermediul revistei 
„Familiei", despre lansarea unor liste de subscripţie, precizând că femeile 
române din toate colţurile locuite de români, „au îmbrăţişat cu căldură nobi-
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la idee de a veni în ajutorul ostaşilor răniti din România".".' 
În multe alte locuri, un mare număr de persoane au subscris pe lis

tele lansate, producându-se în Transilvania o adevărată emulaţie. Revista 
publică colectele, în bani şi obiecte, realizate de femeile din: Abrud, Orăştie, 
Curtici, Nădab, Deva, Băiţa Montană, Năsăud, Braşov, Bucium, Cluj, Blaj, 
Făgăraş, Macea, Trestia şi numeroase alte localităţi. Ana Tincu, colectantă în 
Orăştie, a trimis, la începutul lunii august, 295 florini, 70 coroane şi 
numeroase obiecte. Tot acum, Hareti Stănescu trimite la Bucureşti a treia 
colectă focu tă de femeile din Brasov, constând în 1 8  kg. scamă, 231 triangule, 
45 făşii de incins şi 131 comprese. Doamnele Maria Marin, Iuliana Popu şi 
Ana Stoian din Blaj, au adunat frumoasa sumă de 512 florini, 14 coroane, 4 
napoleoni, 8 galbeni şi 17 florini de argint, plus 5 kg scamc'1 şi 48 triangule '"'. 

În Făgăraş, doamnele Zinca Roman şi Anastasia Florian au colectat 
183 florini, 50 coroane, 1,5 napoleoni, 1 galben şi 2 ta leri, iar în Câmpeni, d
na Andreica a adunat 179 florini şi 10 coroane. Din Cluj, Maria Ilieş trimite, 
la 18 august 1877, preşedintelui Societăţii Crucea Roşie din România, 141 
florini, 1 galben şi o mare cantitate de scamă, până şi fâşii. m Iar exemplele 
pot continua. Până şi ofertele unor donatoare particulare, precum Ida Mladin 
(din Macea), Ioana Budilă (din Sibiu) sau Ecaterina Drăghici (din Deva), îşi 
găsesc loc în paginile revistei, a cărei redacţie evidenţiază rezultatul de 
excepţie al munci de colectare a mijloacelor materiale efectuată de ludita 
Măcelariu, cea mai activă dintre femeile române din Transilvania. 
Prezentănd cititorilor date despre generos) sprijin al femeior române, revista 
şi redactorul său, Iosif Vulcan, vizau un obiectiv precis, acela de a stimula 
acţiunea de strângere a ofertelor, atent urmărită de autorităţi, realizand prin 
aceasta o valoroasă operă patriotică. 

Din motive lesne de înţeles, revista acordă spaţiu corespunzător 
publicării l istelor de subscripţii din Transilvania, Bucovina şi Ungaria. 
Redacţia îşi exprimă, la un moment dat, regretul că nu-i mai ajung coloanele 
pentru a putea consemna toate acţiunile romanilor, care - se afirmă în revistă · 

- „continuă în toate părţile cu cel mai mare entuziasm", având importante 
consecinţe morale şi materiale. 

Campania de strângere a fondurilor pentru sprijinirea frontului a 
căpătat un nou impuls odată cu angajarea hotărată a României în război şi 
eroismul dovedit de armata română pe câmpurile de luptă din Balcani. 
Conştient de însemnătatea cuvantului scris în stimularea spiritului filantrop
ic general, Iosif Vulcan a accelerat ritmul intervenţiilor publicistice subordo
nate cerinţei momentului. Un nou apel filantropic, adresat de Judita Măcelar
iu din Sibiu, la 22 septembrie 1877, este găzduit în paginile revistei. „Mii de 
viteji romc'mi - se spunea în apel - se află deja răniţi în spitalele României, şi 
transilvănenii români, care se află în prezent dincolo de Carpaţi, ne spun că 
ajutoarele adunate până acum nici pe departe nu pot acoperi lipsele 
neprevăzute, încât vieţile a sute de răniţi uşor pot fi periclitate dt1că 
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suferinţelor nu li se va întinde mâna de ajutor la timp" 201• 
Apelul adresat tuturor chemarea de a face un nou sacrificiu, „pe care 

ni-l cere consângenitatea, ii reclamă recunoştinţă pentru salvarea onoarei 
române". „Matroane române, soţii tinere, fiice plăpânde şi Tu Public român, 
care puteţi a preţui durerea nemărginită ce o simte o mamă, o soţie, o soră şi 
Patria, pentru pierderea fiilor ei, nu pregetaţi a contribui: bani, scame, 
pânzărie, ştergare, legături, schimburi, într-un cuvânt orice prin care am 
putea alina întrucâtva durerea prea iubiţilor noştrii fra ţi vulnera ţi pe câmpul 
de onoare" m. 

În coloanele rubricii „Răniţii români", redacţia revistei insereilză cu 
regularitate propriile-i apeluri, intitulate „Contribuţii pentru răniţii români", 
considerând că acesta este apelul pe care trebuie să-l facă tot românul către 
confraţii lui. „Sângele român curge în şiroaie pe câmpul bătăliei - se spunea 
într-unul din aceste apeluri. Mii de confra ţi ai noştri suferă. Hai să venim în 
ajutorul lor ! Contribuiască fiecare după putintă, mult, puţin, cât va fi în 
stare. Înfiinţarea comitetelor e oprită; dar persoane particulare pot să facă 
colecte şi ilpoi să le trimită de-a dreptul principelui Dimitrie Chica în 
Bucureşti, sau onorabilei doamne Judita Măcelariu în Sibiu" rn. 

Românii din monarhia austro-ungară sunt invitati să contribuie pen
tru răniţii români în război, care începeau să sosească deja în capitilla 
romăniei şi în alte oraşe ale ţării. Pe parcursul mai multor numere, revista 
publică listele de subscripţii şi colectele făcute în Transilvania, cum sunt cele 
din: Abrud, Timişoara, Orăştie, Câmpeni, Braşov, Oradeil, Blaj, Făgăraş, Cluj, 
Sibiu, Beiuş, Turda, Gherla şi alte localităţi. 

Asemeni românilor de pretutindeni, cei din Bihor s-au dovedit foarte 
activi în această acţiune. Făcând o statistică a datelor consemnate, aici au fost 
lansate 7 liste de subscripţii, 2 în Oradea, 4 în depresiunea Beiuşului şi una 
în nordul Bihorului. Pe aceste liste s-au adunat 612 florini, 500 franci şi 2 gal
beni. 231 Cei care au contribuit, în număr de 365, sunt în majoritate ţărani, dar 
şi intelectuali, negustori, meşteşugari, elevi şi studenţi, ceea ce dovedeşte că 
toate categoriile sociale române din Bihor îmbrăţişează cu căldură ideea 
susţinerii cu mijloace materiale a luptei pentru independenţă. 

Studenţii români din Budapesta şi Viena, au deschis şi ei liste de sub
scripţii pentru solda ţii români răniţi. Cei din Budapesta au adunat 26 florini 
şi 20 coroane, sumă pe care au trimis-o la Braşov lui Manole Diamandi, pen
tru a o expedia în România. w 

Prin rezultatele concrete obţinute, campania de strângere a ofrande
lor pentru susţinerea războiului a descătuşat energii, canalizându-le în 
susţinerea cauzei naţionale. Ea a contribuit la trezirea conştiinţei na ţionale şi 
la valorificarea, sub raport politic, a potenţialului de care dispuneau femeile 
române, aflate până atunci în marginea frământărilor zilei. Această con
statare aparţine însuşi redactorului revistei, Iosif Vulcan, care la rubrica 
„Conversare cu cetitoarele" scria: „Entuziasmul inspiră mândria na ţională. Şi 
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aceasta e un câştig mare, căci mândria naţională trezeşte încredere în sine; iar 
cele ce are încredere în sine, posedă un mare avantaj, de care noi avem aşa 
mare trebuinţă .  Este un semn caracteristic, dar totodată şi îmbucurător, că 
entuziasmul dincoace de Carpaţi s-a manifesta t - mai ales - prin femei. În 
fruntea celor mai multe colecte în favorul răniţilor români văzurăm şi vedem 
femei. Acest fenomen are mare însemnătate, nu numai pentru acuma, dar şi 
pentru viitor. Spiri tul naţional odată stârni t nu poate amorţi aşa uşor. Ne 
place a crede, că damele noastre, care de astă dată probară cu atâta zel, că ştiu 
să fie la misiunea lor, vor rămâne şi în viitor la acea înălţime, unde şi-au 
câştiga t stima noastră. Deşi războiul a trecut, dumneavoastră aveţi şi de 
acuma inainte un rol mare. În locul răniţilor, sute şi sute de cauze filan trop
ice, na ţionale şi umanitare". 2» 

Pentru a răsplăti efortul femeilor române, Guvernul a aprobat insti
tuirea unei noi decora ţii, care să fie da tă, cu prioritate, acelora care s-au 
remarcat în acţiunea de strângere a ajutoarelor şi îngrijire a răniţilor. În tr-un 
articol intitu lat  „ Damele române decora te", revista aduce la conştiinţă citi to
rilor săi numele acestora . Prin tre cele evidenţiate s-au afla t şi 
transi lvănencele: Judita Măcelariu, Harei Stănescu, Eugenia Munteanu, 
Elena Popovici, Emilia Raţiu, Zinca Raona, Iulia Rotaru şi Cecilia Sta tescu . 2'" 

Ca izvor istoric, „Familia" confirmă faptul că independenţa a fost 
cauza întregului popor român, fiind cucerită prin mari sacrificii şi jertfe de 
sânge. Prin modul  în care a oglindit în paginile sa le desfăşurarea războiului 
şi acţiunea colectivă de sprijinire a acestuia, revista şi redactorul său, Iosif 
Vulcan, au făcut o valoroasă operă patriotică, cu consecinţe pozitive pentru 
perioada care va urma. Existenta sta tului neatârnat românesc, a dat  un put
ernic impuls luptei românilor din provinciile aflate sub stăpânire strâină. 
Aceasta va culmina cu marile acte istorice d in martie, noiembrie şi decembrie 
1 918, care vor încheia procesul de formare a statului naţional unitar român, 
rezulta t  firesc al evoluţiei istorice, a luptei de veacuri a poporului român. 

NOTE 

1 .  Iosif Vulcan (1841-1907), scriitor ş i  avocat orădean, fondatorul revistei „Familia", care 
a apărut mai întâi la Budapesta (1 865-1 880), iar apoi la Oradea (1 880-1906). 

2. Familia, Budapesta, XIII,  nr. 19, 1 5/27 mai 1 877, p. 244-225. 
3. Idem, nr.20, 22 mai I 3 iunie 1 877, p. 237-238. 
4. Idem, nr. 22, 29 mai I 1 0  iunie 1 877, p. 259. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem. 
7. Familia, nr. 28, 1 0/22 iulie 1 877, p. 331 .  
8. Ibidem. 
9. Ibidem. 
10. Viorel Faur, RAzboiul de independenţA şi revista „Familia '� Oradea, 1977, p. 72. 
1 1 .  Gazeta Transilvaniei, Braşov, 40, nr. 43/1 877. 
12. Nagyvarad (Oradea-Marc), Oradea, nr. 216/1877, p. 3. 
13.  Familia, nr.  31,  31 iulie/ 1 2 august 1877, p. 367. 
14. Ibidem. 
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1 5. Familia, nr. 26, 26 iunie I 8 iulie 1 877, p. 306. 
1 6. Idem, nr. 27, 3 / 1 5  iulie 1 877, p. 3 1 9. 
1 7. Idem, nr. 28, p.331 . 
H I. Idem, nr. 33, 1 3/26 august, p. 393. 
1 9. Idem, nr. 35, 28 august/9 septembrie 1877, p. 4 1 9. 
20. Idem, nr. 39, 25 septembrie I 1 octombrie 1 877, p. 466. 
21 . Ibidem. 
22. Familia, nr. 40, 2 / 1 4  oclllmbric 1 877, p. 477. 
23. Viorel Faur, op. dt., p. 81. 
24. Idem, nr. 43, 23 octombrie/ 4 noiembrie 1 877, p. 514 .  
25. Familia, XIV, nr. 24, 23 martie/ 4 mai 1 878, p. 1 43. 
26. Idem, nr. 92, 10/22 decl.'mbre 1878, p. 602 

Transylvanian roumains' contribution to the war's supporting for the con
quest of Romania's st� te independence, reflected in "FAMILIA" maga

zine's pages 

- summary -

Documen tary ma teri a l  concerning the even ts d u ring the yea rs 1 8 77-
1878, found in "Fam i l i a" magazine's pages, con fi rms the conques l o f  
Romania's state independence princip a ted, in a w a y  o r  another, rom anias 
fron everywhere, existing a t ight general sol idarity. 

"Fa mi l ia"  magazine becom es, i n  this way, besidc "Cazeta 
Transilvaniei" from Bra [ov and "Telegraful Român" frum Sib i u, one of the (ew 
publicat ions which ferti l ized romanians conscioun snesses on t h i s  of 
Carpa thians, to whom increased confidence in romanian na tion's futu re. 
Meking in it's pages a rea l independence war chron icle publishing in forma
tions abou t romanians from both Carpathian's mountainsides n a tional sol i 
daruty's manifestation, Iosif Vulcan's maga zine i s ,  in t h e  s<i m c  ti me, a pre
cious historical source, which strenghthen us the belief in roman ian people's 
capaci ty to ral ly and to mob i lize inself in decisi ve m oments .  

This  pa triotic work wi l l  have positive consequences for the period 
which fol lowed. I nd epend en t romanian sta te's cxistence gave a powerfu l  
i m  puise t o  rom anians fi ght from provinces founded under foreign d om ina
tion. 
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Constantin SCURTU 

INFANTERIA ROMÂNĂ ÎN RĂZBOIUL 
DE INDEPENDENŢĂ 

(1877-1878) 

Cucerirea independenţei de stat a României reprezintă un  important 
moment în istoria militară a poporului român. Preţul acetei victorii a însem
nat jertfa a 10.000 de ostaşi români căzuţi pe câmpul de luptă - morţi şi răniţi 
l l  

Potrivit prevederilor convenţiei de li! Pilris (1856) România avea 
dreptul să aibă doar „un sistem defensiv permanent" pentru apărarea 
graniţelor 21, dilr situaţia militară şi politică din deceniul al VI II-lea impunea 
statu l ui român să adopte măsuri menite să întărmscă armata. 

Deschiderea ostilităţilor sârbo-otomane şi accentua rea „crizei orien
ta le" au determinat  il utorităţile de la Bucureşti, să acţioneze în vedereil 
creşterii efectivului armatei şi înzestrarea ei pentru menţinerea „cu armele 
(. .. ) a  drepturilor ţării, a integrităţii sa le teritoriale" 11• 

Ministrul de război, colonelul Gheorghe Slăniceanu - după concen
trările de instrucţie şi milnevrele din toamna anului 1876 -, preocupat de „a 
grăbi organizarea infanteriei teritoriale într-un mod în care să se garanteze 
(. .. ) o mai grabnică mobilizare şi a unui număr mai considerabil de forte", 
propune creşterea numărului de  militari si alocarea de fonduri pentru înzes
trarea trupelor ". 

În noiembrie 1876 propunerea colonelului Slăniceanu privitoare la 
dezvoltarea structurii organizatorice a infanteriei - pc baza legii din anul 
1872 - este aprobată; astfel, infanteria va fi compusă din 8 regimente de linie, 
16 regimente de dorobanţi şi 4 batalioane de vână tori ". 

Un element nou ii constituia brigada de infanterie, înfiinţată în toam
na anului 1876, care avea în compunere 3 regimente de infanterie, dintre care 
un regiment de infanterie de linie şi două regimente de dorobanţi "'. 

Cele patru divizii constituite in două corpuri de armată aveil u 52 
batalioane de infanterie, la care se adăugau 46 escadroane de cavalerie, 24 
baterii de  ilrtilerie si 4 companii de geniu, însu mând un efoctiv de 58700 de 
oameni - din care 80'Jr, erau infanteristi -, ele au format arma ta activil 71• 
Efectivul întregii armate mobilizate, la 25 martie 1877, a fost de 103.700 de 
oameni. 

În preajma războiului de independenţă, infanteria română era inzes
tratil cu armilment de provenientă germană, rusă şi engleză, care avea calibre 
şi performanţe tehnico-tactice diferite, ceea ce a creat probleme militarilor 
romJni in timpul operaţiunilor din Bulgaria. 

Armele de foc din dotarea armatei române erau:  puşca franceză 
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Minie, model 1861 '11, carabina model 1863, arma englezească Peabody, model 
1868 •i, arma rusească Krînka, model 1869 10>, armele germane Dreyse cu „ac" 
(percutor - n.n) model 1841 , 1857 şi 1 862 ' n .  

În anul 1877 diviziile 1 şi 2 au fost dotate cu arma tip „ Peabody", 
model 1868 - ccHe 200 de bucăţi de fiecare companie -, iar diviziile 3 şi 4 au 
fost înzestrate cu arma tip „ Dreyse", model 1867 12). 

Infanteria română era echipată după modelul infanteriei franceze, 
singura modificare era înlocuirea chipiului model francez cu modelul ger
man la infanterişti, dorobanţii purtau căciula neagr<'i cu penaj, iar vânătorii 
aveau pălăria cu penaj '�i. 

În timpul războiului d in 1877-1878 au fost luate măsuri pentru 
aprovizionarea infanteriştilor cu corturi şi foi de cort individale, iar pentru 
timpul friguros au fost procurate cojoace şi flanele. Trebuie remarca t faptul 
că articolele mai sus aminti te au putut fi cumpărate şi da torită dona ţiilor în 
materiale şi bani fi'lcute de populaţie "i. 

Pentru a preveni transformarea teritoriului românesc în tea tru l de 
opera ţiuni militare, guvernul român a acceptat trecerea trupelor ţariste prin 
România spre Bulgaria. În acest scop, la 4 apri lie 1877, a fost semna t<'l con
venţia guvernamentală ruso-română urmată de ruperea relaţiilor diplomat
ice cu Poarta otomană. 

Trebuie subliniat că în convenţia aminti tă nu au fost prevc'lzu te 
clauze privind participarea arma tei române la războiul ruso-turc, ce urma să 
se desfăşoare la sud de Dunăre. 

La 6 aprilie 1877, a fost dat publicitătii decretul de mobilizare a 
arma tei, după care diviziile 1 şi 2 infanterie sunt concentrate pe frontiera 
Ol teniei, iar divizile 3 şi 4 sunt dispuse în Muntenia i;i, cu specificaţia de a 
apăra capitala de o eventuală agresiune otomană. 

Prin acţiuni ferme subunităţile româneşti aflate în apărare au oprit 
încercările inamicului de a pătrunde la nord de Dunăre în zonele Rast, 
Bistriţu, Ostroveni, Bechet şi Islaz '(>). 

La începutul războiului ruso-turc, forţele otomane din Peninsulil 
Balcanică erau dispuse în patru grupări, astfel: una în Dobrogea cu un efec
tiv de 1 0.000 oameni, alta, care număra 120.000 de militari, se afla în zonil 
Şumla - Vama, o a treia formată din 40.000 de solda ţi, ocupa trecătorile 
Munţilor Balcanici şi zona Sofia şi cea de-a patra era cantonată în zona 
Vidinului, cu cca 50.000 de oameni 17). 

Acţiunile militare ruse încep propriu-zis la jumăta tea lunii iunie 
1877, când trupele ţariste forţează cu succes Dunărea în punctele Bechet -
Ghecet şi Zimnicea - Şistov. 

După primul eşec al trupelor ruseşti în faţil Plevnei, la 8/20 iulie 
1 877, guvernul român a acceptat cererea formula tă în mod ind irect de 
comandamentul rus d in Balcani, ca armata român<'i să treacă Dunărea, să 
ocupe cetatea Nicopole, să execute acţiuni de curăţire şi de apăsare a raionu-
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lui Nicopole '". Misiunea a fost îndepinită cu succes de unităţile de infanterie 
ale Diviziei a 4-a. 

O si tuaţie d ificilă pentru armata rusă s-a crea t, la 18/30 iulie 1877, 
L ir nd s-a înregistra t un d ublu eşec rusesc în raionul Plevna şi, respectiv, 
infrângerea generalului  �urko la Stara Zagora ''". 

La 19/31 iulie i877, marele duce Nicolae (comandantul  suprem al  
forţelor ruse din Balcani a trimis vestita telegramă „Al teţei sale Domnului 
Carol, la Poiana ", în care sol ici ta : „.„ Rog faceţi fuziune, demonstraţie şi 
dacă-i posibil trecerea Dunării, ceea ce doreşti să faci . . . .  " 2111• 

În 16/28 august 1877, a avut loc întâlnirea lui Carol I cu ţarul 
Alexandru a l  II-iea şi marele duce Nicolae, la cartierul imperial de la Gorni 
Studen. Cu aceast<i ocazie, Carol a a firma t c<i „se întclege de la sine" ca el să 
comande personal armata română rn. 

Oda tă cu perfectarea convenţiei de participare a armatei române 
ahi turi de ceil rusă la războiul  împotriva turcilor, Marele Cartier General 
român a stabil i t  o nouă organizare a armatei active, care a fost împărţită în 
a rma ta de opera ţiuni 22' şi arma ta de observa ţie 2�1• 

Prin decretul nr. 1772 d in 20 august 1877 la comanda arma tei de 
opera ţiuni române a fost numit genera lul Alexandru Cerna t w, iar în funcţia 
de şef de stat major al armatei de opera ţii a fost desemnat colonelul 
Consta ntin Barotzi 2;1• 

Cu această înadrare s-au dus luptele d in cursul luni lor august şi sep
tembrie 1877, ad optându-se dispozitive pe eşaloane, comandate de ofiţerii cu 
functii d e  răspundere din centrul marilor unităţi .  

În rândurile armatei române - în ciuda diferitelor probleme -
doamne o stare de spirit optimistă. Un exemplu în acest sens îl constituie 
scrisoarea maiorului Dimitrie Giurescu către sotia lui, în care scria că : „(. .. ) 
Dup<i ce întâia sa luptă Oa Plevna - n.n . )  este o luptă gigantică, pe un teren 
fortifiCilt până la extremitate de turci, apoi consideră reaua impresie morală 
ce le-a făcu t văzând pe scumpii noştri aliaţi (ruşi - n.n.), necontenit bătu ţi de 
turci ."  

2"1, dar „oştirea tânără" românii credea în victoria ei. 
Prima victorie românească la Plevna s-a înregistrat, la 27 august 

1877, când uni tăţi le Diviziei 4 infanterie, încadra tă în Armata de Vest, 
comandată de domnitorul Carol, au cucerit redanul  înalt  de 900 m est de 
reduta Griviţa 1 şi au respins mai multe contraa tacuri date de turci. Astfel 
distanţa între avanposturile d iviziei şi reduta otomană s-a redus la 700 m 271• 

De remarca t că, la 29 august 1877, pen tru prima oară în armata 
română, un stat major genern l a elaborat un ordin de luptă scris - actul a fost 
semna t de generalul  CernC1t  -, în care erau prevăzute misiunile diviziilor şi 
se ind icau anumite procedee de acţiune, care trebuiau să su plinească ele
mentele d e  cooperare 2". 

Trupele române au participat în zilele de 30-31 august la cel d e-a l 
treilea a tac asupra Plevnei, Dispozi tivele de luptă adopta te de comanda- . 
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mentul infanteriei, au fost cele indicate de regulamentul de luptă din anul 
1868, care prevedea elemente de tiraliori în faţă, urmate de un eşalon de atuc 
- care constituie principala fortă de lovire -, şi un al doilea eşalon, denumit 
de susţinere �··. Cu grele sacrificii, românii au reuşit să cucerească reduta 
Griviţa 1 .  

La 30 august 1 877, semnalul începerii a tacului asupra red utei Grivi ţa 
2, a fost dat de Divizia 3 infanterie. În această luptă cade comandan tul de 
batalion, maiorul Şonţu. Conducerea acţiunii ofensive este preluată de 
căpitanul Leon Croalia, „ (. . .  ) deşi era rănit  Ia mâna stângă ş i  căzu mort 
împreună cu mai mulţi ofiţeri inferiori şi un mare număr de soldaţi . " -�·•. 

Cu tot eroismul armatelor române şi ruse, Plevna se dovedeu o 
fortăreaţ<i foarte greu accesibilă atacatorilor. Această si tuaţie ară ta că domn
itorul României, Carol I, a avu t  dreptC1te când s-a opus de la începu t 
C1 tacurilor fron tale, uşor de respins de apărătorii turci, a flaţi la adăpostul pu
ternicelor centuri de forturi, legate intre ele prin transee. Atu nci s-a hotăr,H 
aplicarea tacticii asediului complet. 

Până în luna octombrie Plevna a fost încercui tă şi au fost cucerite o 
serie de redanuri de apărare turceşti, ajungându-se la cercul cel mai C1propi
at de apărare exterioară a redutei Plevna. 

La 7 noiembrie 1 877, infanteriştii români au participat la cucerirea 
cetăţii Rahova, ocupată de 3000 de turci. „Odată Rahova cucerită cetătii 
Rahova, ocupată de 3000 de turci. „Odată Rilhova luC1tă ne vom stC1bili acolo 
- scria maiorul Ciurescu -, Cil să acoperim spatele rusilor, care inainteaz<i 
spre Sofia . . .  " 3".  

La începu tul lunii noiembrie are loc un nou a tac împotriva redu tei 
Griviţa 2. Sub acoperirea artileriei infanteriştii au porni t  ICI acţiune, au fost 
nevoiţi să se apropie de redută prin şanţuri şi tunele, ca, apoi, să se avân te ICI 
a tac din mişcare. Despre această luptă T. C. Văcărescu scria că: „ Distanţa 
fiind atât  de mică, soldaţii noştrii nici nu trag foc spre a pierde timpul cu 
împuşcături zadarnice, ci se aruncă direct la bC1ionetă asupra duşmanului." 
32) 

La 27 noiembrie 1 877, trupele turceşti d in Plevna au primit ordinul 
să „spargă" încercuirea pe direcţia Plevan - Cucoviţa, pentru a se îndrepta 
spre Sofia. 

Locotenentul norvegiiln Gunar Solfest Flood, martor ocular la 
luptele de la Plevna, nota la 28 noiembrie 1877: „ La 6 (dimineaţa - n.n.) masCI 
principală a turcilor era ad unată între Plevna şi podul  Vidinului şi incepu 
ieşirea, ocupând încă forturile de la Opanez. (. . .  ) cum se făcu ziuă, toa te 
bateriile ruseşti începură a trage şi turcii trebuiau să se retragă peste poduri . "  
'.\:Io) 

Planul turcesc a eşuat deoarece di viziile 3 şi 4 infan terie române au 
cucerit zona Susurlu, respectiv Opanezul .  Astfel, au fost create condi ţii pen
tru Divizia 3 infanterie, să cucerească reduta Griviţa 2 şi să înainteze pe valea 
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Bucovului „ . „  încet şi cu băgare de seamă. Se constatase - nota locotenentu
lui Gunar Solfest Flood - că reduta Griviţa (2 - n.n.) era cu totul minată." ' "  

La 28 noiembrie I 10  decembrie 1 877, după lupte grele şi un lung 
ilsediu, Plevna s-a recunoscut învinsă şi comandantul  cetă tii, Osman Paşa, s
,1 predat colonelului Mihail Cerchez, comandatul Diviziei 2 infanterie :t'1• 

Corpul de Vest - constituit sub comanda generalului Nicolae 
Haralamb -, care, cu trei divizii (1, 2 şi 4 infanterie), cu un efectiv de 1 3.500 
de oameni a primit ordinul să cucerească cetateil Vidin )61• 

Ceta tea Vidin era puternic întărită cu două centuri de ziduri groase 
crenelate, dublate în faţă de şanţuri adânci şi largi. ComandClntul generalul 
lzet Clvea în subordine un efectiv de 10.000 de oameni. Din acest raion se 
putea ameninţa spatele trupelor ruso-române şi sâ se efectueze acţiuni la 
nord de Dunăre. 

În prima parte a lunii decembrie 1 877 a început deplasarea diviziilor 
române, care aveau misiunea sâ cucerească Vidinul .  Prima divizie care a 
intrat în luptă a fost Divizia 1 infanterie. Aceasta a trecu t Dunărea pe la 
Bechet şi a ataca t  rezistenţele otomane de la Nazâr - Mahala şi Vidbol, pe 
care le-a cucerit la 29 decembrie. 

Acţiunile împotrivCl cetăţii Vidin au începu t la 12 ianuarie 1 878, după 
ce au fost anihila te punctele de rezistenţă de la CapitC1novcea, Inova, 
Smârdan, Tatargic şi Novoselce. Ceta tea a fost încercuită, iar comandantul 
român a ordonat executarea unui bombardament de 10  zile asupra cetăţii, 
după care să înceapă asal tul  )7'. 

Asaltul trupelor române nu a mai avut  loc, deoarece la 1 9  ianuarie 
1 878 s-a încheiat armistiţul la cererea comandantului turc. Generalul Izet 
paşa s-a predat cu toată armata sa trupelor române. 

Eroismul şi vitejia solda tului român au fost arătate lumii şi de core
spondenţii de presă, astfel în ziarul vienez „ Die Presse" se scria că: „Ordinea 
excelentă şi săngele rece al soldatului român, dovedesc îndeajuns moralul 
trupelor", în ziarul englez „ Daily Telegraph" se nota: „Solda ţii români s-au 
bă tut cu o bravură demnă de cele mai bune elogii", iar ziarul ita lian „I I  
dovere" menţiona că „ . . .  românii au dat o probă de vi tejie unică, de o valoare 
puţin comună" :i.". 

Războiul de independenţă a dovedit că personajul principal al luptei 
directe cu inamicul este infanteristul .  Pentru actele lor de vitejie, a tât coman
danţi i  români, câ t şi cei ruşi, au acordat decora ţii şi brevete, au citat în ordine 
de zi pe ostaşii români, care şi-au f<'\cut merituos datoria fată de ţară. 

La 2/14 decembrie 1877, la Plevna, în ordinul de zi către armată, 
Carol I arăta : „ Povestea faptelor măreţe ale trecutului, voi a ţi îmbogăţit-o cu 
povestea faptelor nu mai puţin mari ce a ţi săvărşit, cartea veacurilor va 
păstra, pe neştersele ei foi, numele acestor fapte alături de numele vostru ." "''. 
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L'infanterie roumaine dans la G uerre d'lndependance 
(1877-1878) 

- Resume -

La conquete de l 'independance d 'Etat de la  Roumaine represente un 
moment important dans l 'histoire militaire du peuple roumain. Le prix de 
cette victoire a represente le sacrifice de 10.000 soldats roumains tombes sur 
le charnp de combat, morts ou blesses. La Guerre d'independance a mis en 
relief la con tribution de ! ' infanterie roumaine (organisee et developpee a la 
proposition du colonel Slăniceanu en novembre 1 876, ayant a la base la Joi de 

1872). Pour leurs prouesses, Ies commandants roumains et russes leur ont 
accorde des decorations et des brevets, ils ont cite en ordre du jour Ies soldats 
roumains qui ont exemplairement accompli leur devoir envers le pays. 

Au 2/14  deecembre 1877, a Plevna, dans l'ordre du jour adresse a 
l 'armee, Carol 1-er affirmait: " . . .  Le livre d 'or des siecles va garder, sur ses 
pages ineffa<;ables, le nom de ces bravoures a câte de votre nom". 



George PETRE 

FOLOSIREA VADURILOR DOBROGENE ALE DUNĂRII, 
ÎN SCOPURI MILITARE 

Ca şi munţii, cursurile de apă reprezintă obstacole în timpul 
operaţiilor militare. Depăşirea lor de către trupe se face prin forţare, când 
unul dintre maluri este apăra t de forţele adversarului. În lipsa inamicului ter
estru se organizează trecerea prin vad, pe poduri fixe sau plutitoare ori cu 
mijloace de debarcare. Şi în această din urmă situaţie se iau măsuri de 
apărare împotriva aviaţiei, minelor şi navelor de luptă .  Cursurile mari de 
apă, cum este şi Dunărea, reprezintă, chiar şi astăzi când mijloacele de luptă 
s-au perfecţionat mult, obstacole ce-l favorizează pe apără tor. Pentru sectorul 
dunărean care îmbrăţişează pe la vest şi nord Dobrogea, de-a lungul istoriei 
s-au statuat ca aşa zise „vaduri" folosi te în scopuri mili tare, câteva puncte 
favorabile de trecere şi anume: Isaccea (vadul de la Obluciţa), Ga laţi
Azaclău, Brăila-Ghecet (denumit în recu t Trecătoarea Turcului şi Smârd;m 
astăzi), Vadul Oii (Giurgeni-Vadul Oii), Călăraşi (Chiciu-Ostrov) ş.a. de mai 
mic<i importanţ<i .  Ele sunt favorizate de caracteristicile fluviului în sectorul 
respectiv, al malurilor şi de direcţiile ce pornesc de acolo spre înainte sau care 
afluesc spre raioane (punctele de trecere). 

1 . 1 .  Afirmarea geto dacilor în istoria militară a l unii antice 
începe prin angajarea primei lor lupte consemnate de islorie, care a avut loc 
în 51 4 î.Hr. împotriva puternicelor oştiri persane n. Pentru r<izboiul împotri
va sciţilor Darius a concentrat forţe uriaşe; Herodot 21 le evaluează la 700.000 
de luptr'ltori şi 600 de corăbii (după unii tălmăcitori şi analişti a textului părin
telui istoriei nu 600 ci „multe" corăbii). După trecerea pedestrimii şi Cil Vil
leriei pe ţărmul european al Hellesponhilui, flota a primit ordin să se 
îndrepte spre gurile Dunării şi să pătrundă în amonte pe fluviu până la un 
loc potrivit unde trebuia să construiască un pod destinat forţelor terestre 
care, între timp, urmau să înainteze prin zona tracă spre nord. 

Podul a întins „cale de două zile" în susul fluviului, de la mare, 
acolo, „unde se resfiră gurile Istrului" )). au torii „ Istoriei militare a poporului 
român", ediţia 1 984, consideră acest loc undeva intre oraşele de azi Tulcea şi 
Isaccea 41• Asupra acestui loc de trecere peste lstru în scopuri militare au exi
stat şi continuă să existe numeroase controverse. 

Herodot consemnează că de la mare la locul de trecere pesle fluviu 
ar fi 1 .400 stadii (249 sau 259 km) . „Această cifră a constituit mult timp o 
enigmă, deoarece presupunându-se că flota ar fi pătruns printr-una din 
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gurile actuale ale Deltei, distanţa până la Isaccea nu ar fi depaşi t 1 50 km. 
Problema a fost dezlegată de geograful H. Slanar, care a dovedit că flota per
,,rnă pornind de la Histria (lstropolis), de pe ţărmul actualului lac Razelm (ea 
făcuse u n  popas în golful H istria - n.n.), a străbătut un braţ importan t (de 
a tunci - n.n.)  a l  Deltei Dunării, care se vărsa în Marea Neagră în dreptul 
actualei guri a Buazului (Buhazului) dinspre bra ţul Sf. Gheorghe. Dacă 
măsurăm distanţa pe această rută, constatăm că ea corespunde cu cea dată de 

Herodot ! " " şi este cuprinsă intre mare şi Isaccea. 
Înapoindu-se din expediţia soldată cu eşec Darius a pus să fie strigaţi 

corăbierii ionieni (care trăseseră corăbiile pe malul drept de teama unor 
atacuri) şi să li se ceară să întindă din nou podul.  Regele s-a îmbarcat pe o 
corabie şi a pornit spre marc şi pe mare a navigat de-a lungul ţărmurilor în 
sensul acelor de ceasornic, invers de cum a mers, cu corabia peste ani, 
Herodot care din păcate nu a coborâ t mai jos de Tyras. 

1 .2. ALEXANDRU MACEDON, asemenea lui Darius, a vrut să 
transforme Marea Neagră într-un lac al  imperiului său .  În timp ce el 

desfăşura cu succes campania asiatică "' l-a trimis pe Zopyrion, care era prae
fectus Ponti 7', într-o expedi ţie militară dincolo de Dunăre, în spaţiul nord 
pontic. Nu există unanimitate în privinţa da tei acestei expediţii - datorită 
informa ţiei lacunare - specialiştii propunând 334/331 ,  331 /330 sau 326/325 
î .Hr. "'. Oastea condusă de Zopyrion, cu efective între 20.000 şi 30.000 de 
luptă tori, a trecut Dunărea pe navele concentrate în acest scop (probabil la 
vadul  tradiţional de la Isaccea) "' şi a înainta t  paralel cu litoralul maritim până 
la gura fluviului Hypanis (Burg), unde a asediat Olbia (Parutino). Eşecul 
asediului l-a determina t pe guverna torul Pontului să se retragă. 

1 .3. În războaiele daco-romane din vremea domniei lui Decebal 
ambele părţi au întrebuinţat în luptă trupe de infanterie, cavalerie, maşini de 
război, forma ţiuni de geniu, mijloace de navigaţie fluvia lă. 

„Şi cu aceste ocazii s-a învederat că Dunărea nu constituie un obsta
col serios pentru autohtoni. Trupele regelui dac. [ . . .  ] au forţat în repeta te 

rânduri cursul fluvi ului cu 11jutorul unor mijloace de navigaţie simple, 
manevriere" 'm. 

1 .4. Incursiunile dacilor liberi în Dacia Pontică şi prin Dobrogea 
până în adâncul Peninsulei Balcanice au presupus trecerea Dunării prin 
„ vadurile" cunoscute de noi, astfel: costobocii (dacii liberi) în anul 1 70 trec 
fluviul pe la Azaclău şi ajung până la Athena: în anul 238 carpii (dacii liberi) 
trec prin acelaşi „vad" "'. 

II 

2 . 1 .  În timpul invaziilor populaţiilor migratoare (sfârşitul sec. al 
I i i-lea - sec. al VII-iea) ramuri ale „şuvoaielor" acestora au pătruns in 
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Dobrogea prin trecerile bune, cel mai probabil, astfel: pe la Isaccea goţii, 
vizioţii, slavii, bulgarii ş.a ., pe la Azaclău vizigoţii, pe la Vadul  Oii pecenegii 
12) 

2.2. Ultima mare acţiune militară romană în regiunea Dunării de 
Jos a avut loc în 367-369. Trupele împăra tului Valens (364-378) au  trecut în 
nordul Dunării, probabil pe la Noviodunum, împotriva goti)or, care acor
daseră sprijin armat uzurpa torului  PROCOPIUS (365-366). Fără să 
dobândească o victorie decisivă, Valens, a încheiat în anul 369, în urma unei 
întrevederi cu Athanaric, la Noviodunum, pe o corabie în mijlocul Dunării, 
pacea cu vizigoţii ''i. 

2.3. Direcţia de retragere din Europa a forţelor mongole (invazia 
tătară din anii 1241-1242) a fost de-a lungul Dunării pe la sudul acesteia, prin 
Dobrogea iar trecerea fluvului s-a făcu t  prin „ vadurile" dintre Tulcea şi 
Galaţi "i. 

I I I  

3.1 . Peste 80 de ani de la acest eveniment, la 1 321 , geografu l şi  
istoricul arab Abulfeda menţionează că Isakgi (Isaccea) este un  oraş din 
Alualk (Ţara Vlahilor), în dependenţă de Constantinopol i 'i. 

3.2. După întemeierea ţărilor româneşti datele despre trecerile 
Dunării în scopuri miliare înspre şi dinspre Dobrogea devin 1m1i precise. 

Campania otomană din anul Hagirei 790, a pornit de la începu tul 
anului 1 388. Oastea de circa 30.000 de oameni avea direcţia principală a 
invaziei spre nord, către linia Dunării. Când a apreciat că sosise momentu l 
cel mai potrivit de a intra în acţiune MIRCEA CEL BĂTRÂN şi oştenii său au 
trecut pe malul drept a l  Dunării (probabiul prin vadul de la Chinciu - n .n.) 
eliberănd Silistra şi ţinutu l  înconjurător 16) .  Prin campania din 1 388 pentru 
prima oară în spa ţiu l  de la sud de Carpaţi un domn român reunea sub scep
trul său pământul dintre Dunăre şi Marea Neagră, care din timpuri srăvechi 
a aparţinu t  poporului nostru. 

În 1 392-1 393 trupele româ ne resping acţiunile m il i tare ale 
otomanilor la Silistra. În 1 393, Baiazid ripostează, ocupă Tărnovo şi  trans
formă Bulgaria în paşalâc. El a instalat o garnizoană otomană şi în Silistra. În 
replică, în 1 393-1 394, Mircea cel Bă trân „ tra versea;-:ă Dunărea, eliberează 
Silistra şi loveşte tabăra achingiilor şi azapilor de la Karnobat" "'. 

3.3. Campania oştilor otomane din 1423 la nord de Dunăre s-a 
soldat cu un eşec datori tă unei contralovituri de mari proporţii; urmărind 
inamicul oastea Ţării Româneşti a angaja t bă tălia hotărâ toare la ma lul fluvi
ului unde au pierit 20.000 de otomani. Pentru a exploa ta succesul, Dan al  11-
lea a organizat trecerea Dunării prin mai multe vaduri în  vederea urmăriri 
inamicului. Principalele forţe româneşti au trecut marele curs de apă în prea
jma Drâstorului, către ul tima decadă a lunii februarie '"i. În vara anului 1 425 
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trupele otomane au  declanşa t o nouă invazie de la linia Dunării spre nord . 
Forţele otomane au fost nimicite. Ul terior oastea lui Dan al I i-lea şi cea a 
voievodului  Transilvaniei a trecut Dunărea şi au asediat cetatea Drâstor '". 

În campania otomană din 1 432 condusă de sultanul Murad al I i-lea 
o importantă grupare de forţe a trecut spre nord fluviul în sectorul Silistra 211). 

3 .4.  În vara anului 1461 VLAD ŢEPEŞ a atacat pe toată l inia 
Dunării, nimicind trupele lui „ Ishak paşa [ . . . ] care fusese însărcinat cu 

apărarea Rumeliei" rn. Detaşamentele româneşti de călărime au lovit 
îndeosebi în „ ţinuturile din jurul Nicopolei şi Vidinului" m, dar şi în nordul 
Dobrogei, trecând fluviul cel mai probabil pe la Braila-Ghecet. 

Aflând despre aceasta sultanul l-a invitat prin dese solii pe Vlad în 
capitala Imperiului pentru negocieri cu intenţia ascunsă de a-l lichida. La 
viclenie domnul a răspuns cu viclenie. El urmăreil să reinstituie stăpânirea 
românească ilsupra întregii Dobrogei lJ>. Motivând imposibilita tea părăsirii 
ţârii prin teama că „s-ar rtiscula iarăşi bărba ţii de frunte (boierii - n.n.) ai 
Daciei" şi „ îi vom chema iarăşi pe unguri", el a propus ca, pentru tratative, 
să fie trimis „unul din tre emirii de margine în această parte" 20• Oferta dom
nului a fost ilcceptată de Mehmed II care a trimis o solie în frunte cu „unul 
din emirii de serba t", chiar beiu l Silistrei „care avea sub autoritatea sa ţinu
turile dobrogene. El a luat calea dobrogeană a Dunării spre Brăila fiind însă 
urmat de un important corp de oaste format din 10 mii de luptători (ce avea 
misiunea să-l lichideze pe Vlad ) condus de Hamza, sangeac - beiul de 
Nicopol. Bă nuind că otomanii umblă cu şiretenii voievodul Ţări Româneşti a 
acţionat „pe neaşteptate", călărimea munteană „ trecând pe la miezul nopţii 
pe gheaţă" rn în dreptul unui oraş care se numeşte lbrail" 21>) (Brăila - n.n.) şi 
nimicind corpul expdiţionar otoman în zona Măcin - Jijila. a fost astfel 
declansată ofensiva în Dobrogea pe mai multe direcţii una fiind Măcin -
Garvăn - Obluciţa - Isaccea, „unde se varsă Dunărea în Mare" m, alta spre 
Enisala şi una spre Sud vizând Hârşova şi Silistra. Domnul însuşi „a trecut 
cu armata, a navălit  în părţile Dristei" (Silistra) 1"1 şi a înaintat apoi de-a lun
gul Dunării spre vest. Oastea română a a tacat toate vadurile şi cetăţile sud
dunărene până la Vidin. Ca rezul ta t  al campaniei dunărene din iarna anului 
1461 , Dobrogea şi întreg malul drept al fluviului au fost eliberate, pierderile 
otomane fiind mari - 23.884 oameni 2"'. 

Sultanul Mehmed II Fatâh, cuceritorul Constantinopolului s-a 
supărat şi l-a trimis imediat „din Adrianopol pe mare (. .. ) pe al său paşe 
Mahmud (marele vizir, cumna tul sultanului - n.n.) cu 30.000 de oameni la 
pasul Dunării "'"', în  provincia românească recent eliberată de Vlad, 
Dobrogea, acolo unde Hcimza pcişa suferise dezastrul .  Marele vizir a lăsat 
pentru pazc'l 12.000 de luptători şi cu ceilal ţi 18.000 „hotărî să treacă Dunărea 
şi să intre pe hotarele Vala hiei"J". a tacul s-a produs noaptea, pe la Brăila care 
a fost arsă, s-au făcut incursiuni în adâncmea teritoriului răsăritean al Ţării 
Româneşti, fiind arse şi jefuite satele şi luându-se în robie „ 1 0.000 de suflete" 
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-'1> Ţepeş a intervenit în momentul în care otomanii încărcaţi de  pradă treceau 
Dunărea. Cei 5.000 de călăreţi munteni au atacat, l-au făcut pe vizir să treacă 
din nou fluviul şi să-i urmărească pe români cu oaste spre interior. Lu pta 
decisivă s-a dat în lunca Buzăului (intre Buzău şi Brâila) unde a taca torii au 
fost nimicHi în zorii zilei. Din cei 18.000 de turci nu au scâpa t nici 8.000, au 
fost recuperaţi cei luaţi în robie şi pradă .  Cu resturile trupelor sale, marele 
vizir a părăsit în goana cailor Dobrogea, retrăgându-se adânc în teritoriul 
sud-dunărean, la Sofia '-'>. 

Sultanul Mehmed li în fruntea unei oştiri numeroase (200.000 de 
oameni, 25 de trireme şi 150 vase mai .mici) întreprinde în vara anului 1462 o 
campanie mil i tară soldată cu rezul ta tele cunoscute (deşi a cucerit 
Târgoviştea eşecul a fost cvasitotC1l) .  

Din zona Târgovişte, Mehmed I I  a decis să se retragă spre răsărit 
pentru a face jocnţiune cu „armata de la mare" la Brăila. Spera să-şi îmba rce 
răniţii şi bolnC1vi şi să-i transporte la Istanbul pe mare. Restul armatei urma 
să consolideze (trecând fluviul pe la Brăila-Ghccet) stăpânirea otomană în 
teritoriul dobrogean recu perat. Acesta a fost planul. În realitate, după ce tlotci 
ci imbarccit răniţii şi animalele de povară, ieşind în largul mării, iar călărimea 
numeliotă, „coborând pe malul stâng", ci trecut Dunărea „în acelaşi loc de 
unde fluviul îşi îndreaptă cursul spre nord" 34>, pe la vadul Silistrei, sul tanul 
cu ienicerii şi oastea de Anatolia, traversând marele curs de apă pe malul 
opus Brăilei, s-au deplasat spre sud restabilind stăpânirea otomană în 
Dobrogea. 

3.5. ŞTEFAN CEL MARE a preluat de la Vlad Ţepeş obiectivul 
refacerii frontierei sudice, danubiano-pon tice. Vadurile dobrogene a le 
Dunării au fost active din punct de vedere militar în cursul războiului 
antiotoman din aii 1473-1486. 

După bătălia de Ia Vaslui din 10 ianuarie 1 475, „Ştefan Vodă porni
tu-sau după dânşii cu ai săi moldoveni şi cu 2.000 de oaste leşească [„ . ]  şi i

au gonit  pre turci până i-au trecu t Siretul la Ionăşeşti, unde se pomeneşte şi 
astăzi Vadul Turcilor" :i;>. Urmărirea a ţinut trei zile şi în cursul acesteia au 
fost nimicite importante efective otomane care scăpaseră de la dezastrul de 
la Vaslui; puţini invadatori au reuşit să se salveze, tra versând Duni'1rea (pe la 
Brăila - n.n .), între ei numărându-se şi paşa Suleyman -'l>l. 

În anul 1 476 sul tanul Mehmed al II-iea şi-a concentrat armata de 
200.000 de oameni la Vama de unde a pornit de-a lungul l itora lului mării 
spre Dunăre. Oboseala şi setea i-au fost inamici redutabili. Trupele de invazie 
au ajuns cu greu la Dunăre; un mare număr de otomani, chinui ţi de sete, nu 
băut cu nesaţ apn fluviului „şi multi au murit" 371• Ajuns în faţa acestui obsta
col na tural, sultanul şi-a dat seama că trecerea trupelor sale dincolo de 
Dunăre, mare curs de apă apărat de trupele române, reprezenta o acţiune 
dificilă şi cu puţine şanse de succes. Este prima consemnare istorică despre 
forţarea fluviului, acţiune care presupune ca unul dintre maluri să fie apărcit 
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cu trupe. Sultanul a decis ca forţarea fluviului să fie precedată de un atac al 
tătarilor Hanatului Crimeii d inspre est, pentru a a trage forţele române 
departe de locul de trecere, atac ordonat printr-o poruncă a Porţii .  Ştefan cel 
Mare a lăsa t la Dunăre un corp de observaţie de 1 .000 de oşteni şi cu grosul 
forţelor a respins invazia tătară. Între timp, forţele otomane au forţat 
Dunărea, operaţie desfăşurată cu cea mai mare prudenţă. Rezistenţa 
românească la forţarea fluviului a fost deosebită. Flota otomană a pierdut 
numeroase nave, iar garnizoanele Chiliei şi Cetăţii Albe au luat mulţi militari 
inamici prizonieri '.\><). Mehmed II şi garda sa n-au trecut pe malul opus decât 
a tunci când ienicerii au ocupat şi au consolidat un mare cap de pod în faţa 
Isaccei J•i. 

Deci, prima forţare a fluviului, consemnată de istorie a avut loc la 
Isaccea. A urma t cunoscuta bătăl ie de la Războieni din 26 iulie 1476. Au fost 
asediate apoi fără succes cetăţile Neamţ, Hotin şi Suceava. 

Considerând că s-au creat condiţiile necesare Ştefan cel Mare a trecu t 
la contraofensivă. sul tanul a fost „silit să se retragă" '0i. Înfrângerile suferite, 
foametea, ciuma care începuse să bântuie prin armata sa, precum şi 
ameninţarea care se profila dinspre Transilvania l-au determnat pe sul tan s<i 
se întoarcă la Istanbul „mai  mult învins decâ t învingător" '°. La 8 septembrie 
1 476 se ştia la Buda că „ Mehmed a pleca t din Moldova şi a trecut în dezor
dine Dunărea " 12) (probabil tot pe la Isaccea - n.n.). Grigore Ureche consem
nează că Ştefan cel Mare i-a urmarit pe turci până la Dunare „si i-au ajuns 
trecând Dunărea la vreme de masă şi, lovindu-i fără veste, i-au speriat de au 
plecat a fugi, lăsând pleanul tot. . . "  rn. 

În campania din 1 484 sul tanul Baiazid I I  şi-a propus un obiectiv lim
ita t: fără a renunţa definitiv la ideea supunerii Moldovei printr-o ofensivă de 
mare amploare, el a fixat ca scop imediat cucerirea celor două puternice 
cetăţi Chilia şi Ceta tea Albă, puncte stra legice nodale pentru stăpânirea 
Mării Neşre. E l  a concentrat o pu ternică armată de 300.000 de oameni şi 100 
de na ve. ln timp ce flota pc'ltrundea din mare pe Dunăre, forţele terestre au 
înainta t  pe ţărmul dobrogean, au trecu t fluviul pe la Isaccea la 27 iunie şi au 
începu t ini ţial asa ltul  asupra Chi liei la 6 iulie 1 484.,,. Dacă Ştefan cel Mare ar 
fi reuşit să-i împiedice pe otomani să treacă peste fluviu nu ar fi pierdut în 
acel război Chiliil şi Ceta tea Albă rn. Imperiul otoman deţinând cele două 
cetăţi putea oricând năvăli în Moldova, fără ca oştirile sale să fie măcar 
întârziate la obstilcolul natural forma t de Dunăre. Ştefan cel Mare a fost 
nevoit în aceste împrejurări să încheie, în 1486, pacea cu Imperiul otoman. 

3 .6. În timpul domniei lui PETRU RAREŞ au fost consemnate 
evenimente militare în care Dunărea a fost trecută prin Villurile dobrogene. 
La 25 iu lie 1 538 s-a decis la Istanbul efectuarea unei expediţii în Moldova. La 
27 iulie ilU fost trimişi ceauşii beilor de Silistra Nicopol şi Vidin pentru a con
strui un pod la Isaccea ••l şi a pregătit corăbiile necesare trecerii Dunării .  
Sul tilnul Suleyman se deplasează pe front aungând la Babadag la 1 6  ;mgust. 
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Oastea otomană (200.000 de luptă tori şi auxiliari) a trecut Dunărea pc la 
vadul Obliciţei, unde fusese constn1it un mare pod, 21 august 1538 m. Petru 
Rareş a fost pări'lsit de boieri, s-a repliat spre Hotin; la jumăta tea lunii sep
tembrie 1538 sul tanul a intra t  fară luptă în capitala Moldovei. 

3.7. IOAN VODĂ (cel Cumplit, cel Vi teaz) a asediat Brăila şi 
Tighina şi a blocat Ceta teil Albă, fapte ce au provoca t supărare Iii Istanbul .  
Grigore Ureche consemnează: „Auzind împăratul turcesc, sultan Selim 
(Selim 1 1 - 1566-1574 - n.n .), de semeţia lu i  Ion Vodă şi câ tă pagubă i-au făcu t, 
au gi'md it ca sâ stropşească toată ţara Moldovei " '"'. 

Armii tele otomane (1 00.000 de oameni) urmau să înainteze pe două 
direcţi i :  cu o grupare din Ţi1ra Românească, peste Milcov, um1ând valea 
Siretului; cu o a douil grupare urma să străbat<i teritoriul Dobrogei, să forţeze 
Dunărea pe la vadul de Iii Obluciţil (Isaccea) şi s<i-si deschidă drumul spre 
laşi . Ioan Vodă a trimis o grupare de cavalerie, sub comanda hatmanului 
Eremia, în dreptul lsilccei cu misiunea de a rezista câ t mai mult şi a împied
ica fcHtarea Dunării de către inamic. O primă încercare ii otomanilor de a 
forta Dunărea în dreptul Obluciţei a fost respinsă de oştenii români d in dis
pozitivul de acoperire - iunie 1574. A urma t cumpărarm hatmanului Eremia 
de către otomani, trecerea Dunării de către oştile acestora şi bătăl ia de lângă 
lilcul Calmi (10 12 iunie 1574) cu rezul tatele cunoscute. 

3.8. Războiul an tiotoman pornit de MIHAI VITEAZU in 1 594 
avea pen tru debut drept obiectiv atacarea bazelor otomane de pe întregul 
tra iect al Dunării, de la Severin la Chilia, d istrugerea fortificaţiilor inamice şi 
eliberarea Dobrogei. La rândul său sul tanul  Mehmed I I I  (1 595-1 603) a accep
ta t plilnul propus de marele vizir (Ferhad paşa) care prevedea ocuparea ter
itoriului tarilor romc'lne şi transformarea lor în paşalâcuri. Mihai dorea să 
folosească bine puternicul obstilcol natural a l  Dunării, să organizeze pe 
maluri apărilrea obligându-l pe inamic la forţare; prin dispersarea forţelor el 
îşi masca intenţiile. Românii au respins inamicul din Cetatea de Floci ( 1 8-28 
dt•cembrie 1 594) au iltacilt şi elibera t Hârşova şi Brăila .  La rândul lor, oştile 
lui Aron Vodă au desfăşurat atacuri asupra Tighinei, Obluciţei, lsmailului, 
Chi liei şi Cet.'1ţii Albe. 

Profi tând de timpul fa vorabil - o iarntl aspră, geroasă, care provo
case îngheţarea Dunării "', trupele de cavalerie române au trecut peste podul  
de gheaţă ş i  au  acţionat în  adâncimea teritoriului controlat de inamic. Au fost 
lovite forţele otomane din Silistra (8 ianuarie 1 595), Măcin şi în susul fluviu
lui până la Rahova "'". Este a tacată Harşova şi apoi Brăila (martie 1 595) care 
capituleazi'l realizându-se astfel joncţiunea forţelor moldo-muntene în partea 
de nord a Dobrogei . 

Obiectivul stabilit de Mihai privind campania d in 1 594 şi prim<'l vara 
lui 1 595 privind asigurarea controlului românesc asupra ţărmurilor şi cursu
lui Dunării a fost atins '1 ' .  

Începand din 14 mai 1 595 marele vizir a concentra t o pu ternică 
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am1ată la Adrianopol, pregătind ofensiva a tât în Dobrogea pe direcţia 
Silistra-Chilia, câ t şi la nord de Dunăre pe direcţia Giurgiu-Bucureşti '21• 

Mihai Viteazu socotea că forţarea Dunării de către adversar trebuie 
zădărnicită cu orice preţ, dar că nu trebuie angajată aici bătălia decisivă. 
Urmărind î ntârzierea acţiunii de fortare a fluviului de că tre inamic 
detaşamente de oaste româneşti au trecut  Dunărea şi au lovit energic garni
zoanele otomane din Rusciuk, Silistra, Babadag, Chilia şi chiar în adâncime 
până în apropiere de Adrianopol. 

Otomanii pregăteau ofensiva . Întrucât lucrările de construcţie a 
podului lor peste Dunăre avansaseră, în u l timele zile ale lunii iunie 1 595 
Mihai Viteazu a trecut din nou Dunărea prin surprindere (la Nicopo]) şi a 
distrus podul înti ns peste fluviu (la Rusciuk). 

În decembrie 1 595 şi ianuarie 1 596 au avut loc pu ternice acţiuni în 
dreapta Diunării şi reocuparea Brăilei. Pentru prim<ivara 1 596 se prevedeau 
a tacuri în ad<incimea dispozi tivului inamic la Sud de fluviu şi eliberarea ter
itoriilor româneşti dintre Dunăre şi Mare ''1• În luna mai a fost elibera t 
Babadagul .  

În vara anului 1596 otomanii şi-au propus cucerirea Bucureştiului. Ei 
au fixat forţarea Dunării prin două locuri, probabil pe la Silistra şi în zona 
Nicopol - Turnu. Mihai a lua t măsuri de apărare a liniei Dunării. Dupi'i tre
cerea pe teritoiul Ţării Româneşti, otomanii şi tătarii „au fost înconjuraţi şi 
distruşi de arma ta valahă care ii aştepta" "i. Marele vizir a cerut tătarilor să 
invadeze Muntenia. Corpul lor de oaste (20.000 de oameni) înaintează spre 
Brăila pustiind totul în cale. Mihai, cu 8.000 de oşteni, a ieşit în calea năvălito
rilor la Gherghiţa; tătarii evită lupta şi se retrag în grabă spre Dunăre, 
urmăriţi îndeaproape de cavaleria română, care a produs bulucurilor 
tătăreşti numeroase pierderi, mai ales la trecerea flu viului '''. 

Poarta, în urma luptelor din 1 596 şi a conjuncturii europene nefa
vorabile, a fost silită să încheie, în ianuarie 1 597, pace cu Ţara Românească 
recunoscându-i independenţa. 

În septembrie 1598 paşa de Dristor primeşte ordin să întreprindă o 
acţiune militară de înlocuire a domnului muntean. Mihai a trimis în 
întâmpina.rea inamicului un detapşament de oaste care după o luptă violentă 
a nimicit gruparea otomană . În aprilie 1 599 forţele beiului de Silistra. atacă 
peste fluviu; sunt încercuite de călărimea muntean<i şi respinse cu pierderi �''. 

3.9. Ca şi în vremea lui  Miha.i Viteazu, RADU ŞERBAN între-
prinde în anul 1 603, campanii militare în Sudul Dunării şi în Dobrogea "i. 
Stabilindu-şi ca obiectiv controlul  românesc asupra liniei Dunării, el a tacă cu 
oştile la Silistra pentru distrugerea fortificaţiilor inamicului, la. Brăila şi la 
Hârşova pentru eliberarea celor două loca lităţi .  La Silistra începerea. 
dezgheţului a împiedicat realizarea obiectivului, în schimb a eliberat Brăila şi 
Hârşova; forţele otomane a.u eva.cua.t în grabă regunile nordice a le Dobrogei, 
de la Brăila la Mare. 
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3 . 10. Domnitorul MATEI BASARAB organiza cu a tenţie apărarea 
la vadurile dunărene. În 9 mai 1 651 el a concentrat la Târgul de Floci 1 5.000 
de oamni pentru paza împotriva tătarilor şi cazacilor; trupele erau ţinute 
„mereu gata de luptă" ;"'. 

3 . 1 1 .  În timpul domniei lui GHE. ŞTEFAN în Moldova trupele 
paşei de Silistra au pătruns în 1 657 spre nord. Atacat atât la traversarea 
Dunării pe la Tulcea, câ t şi pe parcurs de oastea moldoveană sprijinită de 
forţe sosite din Transilvania, corpul de invazie otoman a reuşit să facă 
joncţiunea cu tătarii la Orhei "''. 

3 . 12 .  În anii 1 659-1 660 domnul muntean MIHNEA al I II-iea reia 
luptele antiotomane. Forţele paşei de Silistra trec Dunărea (pe la Giurgiu) 
spre a cuceri Bucureştiul .  Ele sunt silite de un corp a l  oştirii romiine sa se 
retragă în grabă peste fluviu. 

Sub aceste auspici favorabile, oastea munteană a declanşat acţiunile 
de luptă pentru stabilirea controlului militar asupra întregii linii a Dunarii de 
Jos. Mai intiii au fost nimicite forţele militare otomane din cele trei cazale de 
pe teritoriul ţării - Trunu, Giurgiu şi Braila. Apoi, prin vadurile solid 
stăpânite acum, detaşamentele oştirii române au pu tu t  traversa marele flu
viu, atacând garnizoanele otomane de la Nicopol, Rusciuk şi Măcin, dezor
ganizând astfel baza de operaţii a unei ofensive otomane la nord de Dunăre. 
Dar la Hârşova rezistenţa extrem de tenace a garnizoanei otomane a silit 
detaşamen tul românesc să se retragă .  

3 .13 .  Că tre mijlocul l unii noiembrie 1 659, o grupare otomană cu 
un efectiv de circa 10.000 de luptători a traversat Dunărea pe la Tulcea, în 
timp ce dinspre est au nr\vălit 1 5.000 de tătari. Domnitorul Moldovei, CON
STANTIN ŞERBAN, a reuşit să le opună circa 30.000 de luptători şi 20 de 
tunuri "''. El a fost înfrânt şi s-a retras in Muntenia. 

IV 

4. 1 .  La sfârşitul secolului XVIII au apărut şi armatele ruseşti la 
Dunăre. La 1 1  iulie 1 71 1  ţarul Petru şi principele Dimitrie Cantemir au por
nit din laşi pentru a lua comanda armatei, înştiinţaţi fiind despre trecerea 
Dunării de că tre otomani, pe la Obluciţa, eveniment petrecut cu două zile 
înainte "". A urmat bătălia de la Prut de lângă Stănileşti din 20-22 iulie 17 1 1  
şi luptele pentru cucerirea Brăilei prin care se urmărea a tragerea în campa nie 
şi a Ţării Româneşti. Un alt  obiectiv al a tacării Brililei era lichidarea prezenţei 
militare de acolo, urma tă de trecerea Dunării şi luarea în stăpânire a podului 
de la vadul Obluciţei, tăind linia de comunicaţie a oastei marelui vizir. Oştile 
ruseşti împreună cu steaguri româneşti din oştirea Moldovei au începu t un 
asalt viguros asupra Brăilei, vineri, 24 iulie 1 71 1 ,  au ocupat fortifica ţiile exte
rioare şi au t,i iat  d inspre Dunăre aprovizionarea cu api't a cetă ţii. Constantin 
Brâncoveau nu s-a alătura t  forţelor româno-ruse a ngajate în războiul 
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antiotoman, fapt care a dus la încetarea ostilităţilor. La Brăila a sosit vestea 
încheierii păcii 62i. 

4.2. Înfrângerea ofensivei otomane la Săuceni, la 9 septembrie 
1 769, urmată de intrarea trupelor ruse în Iaşi la 26 septembrie şi de retragerea 
forţelor otomane în Dobrogea a marcat extinderea ocupaţiei ruseşti în 
Moldova. 

În cursul anului 1 771,  cabinetul de la Petersburg a stabilit ca obiectiv 
principal a campaiei militare ocuparea Crimeii şi reţinerea forţelor otomane 
pe linia Dunării printr-o ofensivă activă. 

În perioada 14 aprilie - 27 octombrie 1 771 forţele ruse au trecu t de 
mai multe ori din Moldova, pe Ia Ismail în Dobrogea, devastând zonele 
Tulcea, Isaccea, Babadag. Detaşamentele ruse au traversa t Dunărea pe la 
Măcin şi Hârşova, unde au ocupat şi distrus poziţiile otomane "Ji. 

4.3. În 1 773 teatrul acţiunilor mili tare ale forţelor ruse l-a consti-
tuit Dobrogea iar obiectivul principal era cucerirea cetăţii Silistra. În luna 
aprilie au fost distruse fortificaţiile şi pustiite zonele Babadag, Carasu, 
Armanu Negru (Karaharman - Vadu), în mai Măcin şi Carasu, în iunie 
Hârşova, Carasu, Galiţa, Silistra iar în octombrie Hârşova, Caramurad, 
Carasu, Bazargic, Bakic, Cavarna şi Mangalia . Încă din aprilie, spre a facilita 
acţiunile de trecere a Dunării în Dobrgea, unită ţi de voluntari români execu
tau a tacuri în zone situate la vest de Silistra. La 18 iunie, arma ta rusă a încer
ca t fără succes luarea cu asalt a cetăţii Silistra . Armata rusă a continuat ofen
siva spre sud pe 3 direcţii; pe direcţia Hârşova, Bazargic, Sumula a acţionat 
şi Divizia 2 rusă aflată sub comanda generalului Suvorov, debarcată în 
aprilie la Hârşova, în cooperare cu un detaşament românesc de 2.500 de 
l uptători. La 21 iulie 1 774 s-a încheiat Tra ta tul de pace de la Kuciuk-Kainargi 
Ml 

4.4. În anul 1 807 trupele otomane au trecut Dunărea şi au ocupat 
Călăraşi i .  „A trebuit să se întindă un pod. S-a pus la dispoziţia (arma tei -
n.n.) ma terialele din satele vecine şi câteva vase . . .  

În mai puţin de 4 ore podul era gata . Trecerea pe pod ( la 30 mai 1807 
- n.n.) s-a execu ta t noaptea cu torţe, cu mare entuziasm şi mare ordine" ";i. 

4.5. Dobrogea a constituit unul din principalele teatre de acţiuni 
mili tare şi în războiul  ruso-otoman din 1 828-1829. Armata rusă a trecut 
Dunărea în iunie 1 828 pe la Isaccea, a ataca t  Brăila, apoi Isaccea şi Măcinul 
care au fost ocupate; în iunie 1 828 au cucerit Hârşova, Constanţa si Tulcea şi 
au asedia t Bazargicul, Silistra, Vama şi Şurula. Li încheierea războiului s-a 
semnat, la 2/14 septembrie 1 829, Tra ta tu l  de pace de la Adrianopol prin care 
Delta Dunării şi Insula Şerpilor au fost încorporate de Rusia . 

4.6. În războiu l  ruso-româno-otoman din 1 877-1 878 s-au execu-
tat două treceri importante de trupe prin vadurile dobrogene ale Dunării -
una cu ajutorul mijloacelor pluti toare pe la Galaţi-Azaclău şi una pe un pod 
de pontoane la  Brăila-Ghecet. 
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În planul de operaţii rusesc se prevedeau două direcţii strategice de 
ofensivii - una secundarii prin Caucaz şi  cea principală prin Balcani la 200 -
300 km de li tora lul vest-pontic din cauza superiorităţii flotei maritime 
otomane. Totuşi pentru introducerea în eroare a inamicului ofensiva a 
începu t pe directia operativii din Dobrogea (secundarii)  şi ulterior pe cea 
principală de la Zimnicea, Nicopole spre centfl;ll Balcanilor. 

Podul de pontoane de la Ghecet a fost proteja t prin barajul de mine 
de la M.'1cin care a bloca t flota otomană spre amonte. 

Operaţia de forţare a fluviului de că re trupele ruse a fost executa tă în 
noaptea de 9/21 spre 10/22 iunie în apropierea oraşului Galaţi. Forţele 
Corpului 14 Armată rus au întâmpinat o slabă rezistenţă din partea trupelor 
otomane si au cucerit succesiv Măcinul, Isaccea şi Tulcea. Au înaintat până 
pe aliniamentul Cernavodă-Constanţa unde au trecut în apărare. La C1ceastă 
operaţiune de trecere (cu scopuri înşelătoare) au luat parte efectivă şi navele 
militme româneşti „Fulgerul", „ Rândunica ", „Ştefon cel Mare" şi „ România " 
(cea din urmă a transportat trupe). O interesează descrierea acestei acţiuni, 
plină de peripeţii prin bălti şi stufărişuri pe timp de noapte este făcută în 
lucrarea locotenenţilor de marină Eugcniu Botez şi Nicolae Kiri ţescu 
„Războiul pe Dunăre" ed itată în anul 1905. În aceeaşi lucrare este deschis în 
detaliu podul de la Ghecet. Apele fluviului erau mari. Drumul intre Ghecet 
şi Măcin fiind inunda t pe o distanţă de 14 km. "Locul de aruncare a podului, 
lângă Brăila, fu a.Ies în fa ţa salului Ghecet, la 1 .500 m, în a.monte de punctul 
unde s-a efectuat trecerea. trupelor ruseşti în timpul războiului de la. 1 855-
1856. Aici ma lul stâng a.I Dunării ridicat la 1 ,50-2,10  m deasupra nivelului 
apei, cade vertical şi e despărţit de râu printr-o bandă de 200-700 m lărgime, 
bandi:'l de teren pe atunci inundată . . .  Podul se compunea din trei părţi: pe 
ma lul stâng era un ca.pi't t de vreo 600 m, pe teren inundat, până în patul 
adevăra t a l  fluviului; apoi un pod mobil de 900 m, şi pe malul dobrogean 
pentru a ajunge pe pământ uscat '"' .  În zilele de 24, 25 şi 26 iunie Divizia 1 
cazaci de Don a trecut Dunărea pe pod; artileria a fost transportată pe plute 
remorcate. Drumul Ghecet-Măcin fiind inundat şi desfundat a provoca t 
pierderea a 1 6  cai; cei 14 km erau parcurşi în 1 2  ore ''". 

V 

5.1 . În PRIMUL RĂZBOI MONDIAL dezastrul de la Turtucaia şi 
Silisra poate ar fi fost mai mic dacă malurile Dunării ar fi fost lega.te prin 
poduri de pontoane. Aprovizionările, aducerea de noi efective, retragerea 
trupelor numai cu mijloace plutitoare nu a dat rezultate şi pierderile au fost 
foarte mari. 

După încheierea ofensivei germano-bulgare-turce în Dobrogea în 
decembrie 191 6, trupele ruse, sârbe şi române au trecu t Dunărea pe poduri 
de pontoane pc la Reni şi Brăila în primele zile ale anului  1 91 7. 
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5.2. În Planul de campanie pentru primele luni ale participilrii 
armatei române la cel de AL DOILEA RĂZBOJ MONDJAL se prevedea ca 
Divizia 10 infanterie din Corpul 2 Armată să forţeze Durn\rea între Chilia şi 
Ismail "">. Divizia 1 0  la 21 iulie 1 941 a trecu t Dunărea, unităţile sale debuşind 
la Jsmail, Chilia Nouă şi Vâlcov, actionând spre Cetatea Albă . 

5.3. În timpul ofensivei Fron tului 3 Ucrainean Sovietic din 
august 1 944 unităţi ale acestuia au trecut Dunărea pe la lsmail, Tulcea şi prin 
cel mai „bătătorit" vad din punct de vedere militar, trecerea de la Isaccea '''" 
La aceste operaţiuni au participat şi nave ale marinei române. Detalii despre 
aceste acţiuni se află în lucrarea „Marina română în a l  11-lea război mondia l"  
apărut în 1998 sub semnătura comandorilor în  rezervă Nicolae Koslinski şi 
Raymond Stănescu. 

VI 

Câteva concluzii: 
a) Puntele de forţare sau trecere de către trupele de usca t au fost şi 

sunt recomandate de caracteristicile fluviului, a malurilor şi direcţiilor de 
afluire şi defluire. 

b) Sensurile de trecere prin vadurile dobrogene au fost de la sud spre 
nord şi invers, de la est la vest mai des iar în sens invers mai rar (în primul 
război mondial a fost distrus podul  de la Feteşti, în al doilea război mondial 
în august 1944 s-a ordonat ca trupele C2A şi C3A să treacă din Dobrogea în 
Muntenia pe la Vadul Oii - Giurgeni). 

c) Mijloacele de trecere au diversifica t: plute şi bărci, trecerea 
că lărimii înot, pe poduri de gheaţă, pe poduri de pontoane. Nu au existat 
construcţii fixe durabile de trecere până la sfârşi tul secolului trecut cand s-a 
realizat complexul de poduri de cale ferată Feteşti - Cernavodă. Ul terior 
acestora d in urmă li s-au adăugat podu l  rutier de la Giurgeni-Vadul Oii, 
noile poduri (căi fera te şi rutiere) de la Feteşti-Cernavodă. Podurile perma
nente impun, în timp de război numeroase măsuri de api'lrare şi protecţie. În 
acest scop s-a realizat la începutul secolului sistemul de fortificaţii de la 
Cernavodă. 

d). Prin activităH de pregătire pentru luptă unită ţile armatei au în 
vedere trecerile clasice de la Ostrov-Chiciu, Giurgeni-Vadul Oii, Smârdan
Brăila, Azaclău-Galaţi, Isaccea. Din punct de vedere istorico-mi li tar ele 
prezintă un interes deosebit. 

NOTE 

I .  Istoria militarii a poporului român, voi. I ,  Ed . Militar<i, 1 984, p .  52-60. 
2. Herodot, „ Istorii, IV 89. 
3. Herodot, loc. cit. 
4. Istoria militarii a poporului român, voi. I ,  Ed. Militară, 1984, p. 57. 
5. I .  Ujvrari, „Geografia apelor României", Ed. Ştiinţificii, 1 972 Introducere. 
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L'utilisation des gues dobroudjiens du Danube a des fins militaires 

- Resume -

Tout comme Ies montagnes, Ies cours d'eau representent des obsta
cles pendant Ies operations milita ires. Le depassement de ceux-ci par Ies 
troupes s'accomplit par la force, lorsque l'une des rives est defendue par Ies 
forces de l 'adversaire. En J 'absence de l'ennemi terrestre, on organise le pas
sage a gue, sur des ponts fixes ou flottants ou bien par des moyens de debar
quement. Les grands cours d'eau, comme le Danube, representent a present 
cussi des obstacles qui visent le defenseur. 

Les points de forcement ou de passage par Ies troupes de terre ont 
ete et le sont encore recommandes par Ies caracferes du Fleuve, des rives et 
des directions d'affluence et de deffluence. Les sens de passage par Ies gues 
dobroudjiens ont ete du sud vers le nord et inversement, de !'est vers l 'ouest 
le plus souvent et beaucoup plus rarement le sens inverse. L'auteur men
tionne l ' interet tout particulier manifeste pour les gues dobroudjiens du 
point de vue historique et mili taire. 
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Constantin IORDACHE 

COMPONENŢA NAVALĂ A ACŢIUNILOR MILITARE 
PURTATE PE DUNĂRE 

Analiza războaielor din punct de vedere poli tic şi social o fac istoricii 
iar desfăşurarea campaniilor este cântărită de cei care cunosc legile şi prin
cipii le luptei armate. Din păcate, sun t puţini militari cu pregătire istorică şi 
mai puţini istorici care să fi aprofundat arta militară, acea parte a ştiinţei mi
l i tare care se ocupă de planificarea, pregătirea şi conducerea războiului. De 
aici punţine informaţii pe care le dau istoricii asupra desfăşurării acţiunilor 
militare, în general ei limitându-se la îndeplinirea scopului poli tico-strategic 
al războiului, respectiv învingerea inamicului şi cucerirea teritoriului acestu
ia. În replică, militarii abundă în analize mult prea ample asupra modului 
cum s-au dus operaţiile şi luptele, chia r în scrieri pentru m;irele public. Şi 
cum un nespecia list în istorie şi ştiinţa militară nu ci teşte, de regule,, despre 
un război lucrări din ambele domenii va percepe fenomenul militar în mod 
limita t. 

Am făcut această mică in troducere pentru că în prezenta rea 
războaielor care s-au purtat de la sud la nord sau de la nord la sud peste 
Dunăre despre elementul naval al forţei armate care ducea campania respec
tivă se vorbeşte foarte puţin, menţionându-se doar data la care o anumită 
oaste a trecut Dunărea şi pe la ce localitate. 

Pentru orice militar, trecerea trupelor peste un curs de apă constitie 
o problemă deosebit de complexă, iar când acesta este un fluviu Dunărea, 
„regele fluviilor Europei" cum l-a denumit Napoleon I, a tunci problema se 
complică în mod deosebit ca urmare a caracteristicilor fizice deosebi te ale 
acestuia ca: lă ţime, adâncime, vi teza curentului, debit etc., care toate fac ca o 
tentativă de traversare a Dunării să fie o acţiune complexă şi plină de riscuri. 

Ajunse la malul Dunării trupele terestre se opreau iar componenta 
navală intra în acţiune, fie de a transporta trupele peste fluviu, iar dacă erau 
insuficiente pentru această misiune pentru a contrui un pod de vase sau pon
toane. Pod care şi el era un obiectiv important de atacat de către forţa navală 
inamică . 

Cred că este u til să precizăm ce misiuni au îndeplinit, în decursul 
istoriei, forţele navale ale oricărei expediţii care şi-a propus să treacă un corp 
de oaste peste fluviul Dunărea. 

1 .  Transportul trupelor de pe un mal pe a l tul  sau chiar aduse 
de pe u n  ţărm maritim. 

2. Controlul n1wiga ţiei pentru in terzicerea forţei navale 
adverse în sectorul de trecere c<it şi de a împiedica inamicul să contradebarce 
pe malul propriu .  
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3. Transportul detaşamentului înaintat pe malul opus pentru 
cucerirea unui cap de pod, apărarea dinspre apă a acestuia şi aprovizionarea 
lui până la întinderea pod ului peste fluviu. 

4 .  Constituirea podului de vase sau pontoane peste fluviu şi 
protecţia lui, în amonte şi aval, pentru a nu fi a taca t  de forţa navală inamică . 

5. Atacu l şi nimicirea punctelor întărite de pe malul advers 
care se opun trecerii forţelor proprii peste flu viu. 

6. Aprovizionarea cu arme, muniţii şi materiale necesare vieţii 
trupelor debarcate pe celălalt mal. 

7. Sprijinul cu foc a trupelor din capul de pod şi a celora care 
acţionează pe o direc[ie fluvială. 

8. Protecţia transporturilor fluviale proprii şi interzicerea 
transporturilor militare şi civile ale inamicului.  

9. �i cea mai nouă misiune, pe care am trăit-o recent cu totii, 
aplicarea embargoului împotriva unui stat riveran fluviului Dunărea. 

Se pune fireasca în trebare ! Ce nave au acţionat pe Dunăre, de-a lun
gul timpului, pentru a îndeplini multiplele şi complexele misiuni pe care 
le-am prezen tat mai înainte. 

Datorit<i caracteristicilor deosebite a le Duntlrii şi în special l<i ţimea şi 
adâncimea mare, până la mijocul secolului al XIX-iea toate navele maritime, 
civile sau militare, pu teau acţiona pe tot sectorul fluvia l românesc. Pu tem 
spune că toa te navele mariti me propulsate cu vele sau vâsle au fost folosite 
în activităţi comercial pe Dunăre, genovezii ajungând în secolele XII I-X lV, cu 
corilbiile lor până la San-Giorgio, Giurgiu! de mai târziu şi le-au ci'l lăfatuit 
tocami la actualul Calafa t. 

Pe măsuri'! ce navle maritime se înarmează cu tunuri ele devin din ce 
în ce mai utile în acţiunile mil itare, cu focul lor putând să nimicească fortifi
caţii, trupe aflate pe mal, navele inaimicului, să sprijine cu foc forţele propii 
debarca t pe malul adversarului. 

Odată cu apariţia navelor din oţel şi propulsate mecanic cele ma
ritime nu mai pot fi folosite şi pe Dunăre, u l tima lor acţiune fiind în războiu l  
din 1 877-1878 când cuirasatele turceşti împânziseră flu viul până la  Vidin. 

Navele fluvale au fost de dimensiuni mai mici, propulsa te prepon
derent cu rame-galere cu 1 8-20 rame pe fiecare bord, şalupe cu 1 8-20 ra me pe 
fiecare bord, şalupe cu 8-1 0 rame, şeicile şi lotcile, şi începând cu secolul XVI 
sunt şi ele armate cu tunuri. 

După războiul american de succesiune se impune nava blindată 
cuirasa tă, denumită monitor, care în scurt timp apare şi pe Dunăre. Războiul 
de independenţă readuce Dobrogea la trupul tării si România are litoralul  
maritim. Conducerea poli tică a ţării din acea vreme a fost pusă într-o mare 
dilemă. În ce să investească puţinii bani pe care-i avea pentru a realiza o flotă 
militari'i ? În nave maritime sau nave fluviale ? Şi pentru ca interesele erau 
mai mari pc Dunăre, în 1895 Parlamentul aprobă 1 3  milioane lei în vederea 
construirii la Galaţi a patru moni toare fluviale, nave blindate cu o puternică 
artilerie şi are şi-au ară tat pe deplin folosul în războaiele din 1913, 1 91 6- 1918, 
1 941-1945. În anul 1 944 sunt luate captură de război şi navigă sub pavilion 
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sovietic până Ia Budapesta , iar d ouă din tre ele pânâ Ia Viena . 
In ord inea misiunilor pe care le-am enunta t voi face apel la exem

plarele pe care ni le oferă istoria privind <1cţiunile nav<1le pe Dunăre. 
Prima informaţie despre transportul trupelor cu nave o avem de la 

Herodot care ne spune ca în anul 513 î. Ch. armata persană s-a amb<1 lat în 
Bosfor pe 600 de corăbii , navigă pe Marea Ne<1gră , intră pe Dunâre, d cb<1rcă 
la Isaccea şi construieşte un pod de vase peste fluviu , dupc'\ care încep expe
d itia militară ce ajung până la Nipru. Aceasta a fost cea mai mare flotă care a 
intra t vreoda tă din mare pe Dunăre. 

O a l tă mare expediţie navală are loc în <1nul 1 462 când sl t<1nul 
Mohamed al I i-lea , „Cuceri toru l "  pen tru a pedepsi pe Vlad Ţepeş îşi împarte 
oastea în două. Una ia calea uscatulu i ,  iar ceala l tă se îmbarcă pe 1 75 corăbii 
care intră pe Dunăre şi în marşul că tre Vid in distruge şi Brăila. 

Pu tem prezent<1 şi un transport d e  trupe care se retr<1g de pe câmpul 
de luptă ,  aşa cum s-a întâmplat cu oastea lui Mircea cel Bătrân la 1 3% după 
bă tăl ia de la Nicopol , când a fost evacuată cu 44 galere veneţiene Cilfe veni
seră din Marea Neagră pentru a spirjini armatele creştine. 

Sunt numeroase exemple de exped iţii  militare de pe un mal pe a l tul 
a l  Dunării când trecerea trupelor s-a făcu t cu mijlo;ice mv<1le.  

Cea mai g lorioasă epopee i1 luptl'i românilor pentru independentc'1 , 
cu treceri rapid e şi prin surprindere peste Dunăre, pentru a a t<1ca inamicul de 
la sud se consumi\ în tre anii 1594-1 599 când oştile comand;ite de Mihai 
Viteazul sau de cc'\pitanii lui, au trecu t la Hârşova, Silis tr;i , Rusciuc, Nicopole, 
vidin şi Orşova . Aceste corpuri de oaste de peste 10.000 de oameni erau 
transportate de cele 1500 lun tre pe care le ave<1 oastea română . Având în 
vedere că ele transportau animale,  a telaje şi multe ma terial e  necesare luptei 
cred că erau de dimensiuni importante şi nu trebuie să le asimilă m lun trei 
d in zilele noastre. 

Sunt multe treceri cu mijloace pluti toare, care au loc de la sud 1<1 
nord , pentru a cuceri ţări le române, aşa cum s-a întâmplat la 1394 când 
Baiazid năvc"lleşte în Oltenia şi este înfrân t  la Rovine, în 1538 când Soliman 
Magnificul trece cu peste 1 00.000 luptă tori pen tru a-1 pedepsi pe Petru Rnres, 
şi astfel de exemple se pot da foa rte mul te. Şi de l<1 nord la sud, începând cu 
secolul  XVI I ,  în nesfârşitele războaie ruso-turce, au loc multe acţiuni de trl'
cere a fluviului cu mijloace navale. Sun t  prea multe pentru a le enumera , dar 
de fiecare dată noi , românii , am avut de păgubit pentru ca ruşii de  pu ţine ori 
au venit  cu navele lor, de cele mai multe ori folosind materialul naval ;i f!a t 
din abundenţă pe malul  Dunării .  

În războiul  de  independenţă mica flotă române;isci't aduce mari ser
vicii armatei române şi celei ruseşti, ea trec<ind primele unitâ ţi peste Dunăre, 
până la constru irea podurilor de pon toane. C<ind Rom<i nia primeşte 
chemarea disperată a ruşilor de a-i aju ta la Plevn;i primele unită ţi române 
sunt trecute peste fluviu de l;i Corabia cu navele flotei noastre. Aceiaşi flotile'\ 
<1vea să ţreacă trupele române la sfărşi tul războiului ,  de la Vidin la Calafa t. 

In războiul de în tregire românesc, 1 9 1 6-1 919, forţele navale fluviale 
au avut mai pu ţine misiuni de a transporta trupe, deoa rece noi eram cei 
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a taca ţi de la sud. Excepţie îl constituie momentul retragerii forţelor noastre 
d in capul de pod de la Turtucaia, când flota de monitoare a acoperit cu foc 
navele şi ambarca ţiunile care transportau efectivele ce s-au reras pe malul 
nordic. 

A doua misiune, controlul navigaţiei şi in terzicerea forţei navale 
adverse în sectorul de trecere, este o misiune pe care romanii o aplică cu suc
ces în anul 104 d. Ch, coboară din Panonia cu nilve pe Dunăre, cuceresc un 
cap de pod pe malul nordic şi interzic accesul dacilor, pe apă şi pe usca t, la 
podul de piatră care s-a construit la Drobeta . 

Componenta navală, valoroasă şi activă, a armatei lui Mihai Viteazul 
face ca turcii în 1595 să nu poată întindă podul la Giurgiu .  Numai după ce, 
cu mare greutate, turcii trec Dunărea la Calafat, românii se retrag şi ei pot 
realiza podul peste care trece grosul forţelor. după Călugăreni, turcii se 
retrag pe acelilşi pod dar Mihai îl atacă cu tunurile şi mijloace plutitoare, î l  
rupe ş i  mulţi turci s-au înecat. 

În războiul din 1877 o asemenea misiune, de a împiedica arma ta rusă 
să treacă Dunărea a avut-o puternică flotă maritimă turcă compusă din cinci 
cuirasate, şase moni toare şi 12 cnnoniere care nu avea Cldversar deoarece 
flotila românească era total inferioară iar ruşii după războiul  din Crimeea nu 
mai aveau flotă în Marea Neagră şi pe Dunăre. 

Această forţă navală turcească, deosebit  de pu ternică nu şi-a 
îndeplinit misiunea strategică de a interzice ruşilor să treacă în Bulgaria, 
întrucât nu au acţionat întrunit pentru a lovi cu toa te navele inamicul în 
punctul de trecere. Navele au fost repartiza te câte 1 -2 pentru fiecare port de 
la Sulina la Vidin iar românii şi ruşii le-au in terzis posibi l i ta tea să se 
reunească prin instalarea barajelor de m ine la Reni, Brăila, Hârşova, 
Flămânda, Nedeia, Corabia. Este importan t de reţinut că minele marine au 
fost întrebuinţate cu succes în războiul american de succesiune. La foc1 rte 
puţin timp românii le folosesc cu pricepere imobilizând şi anihilând o puter
nică forţă navală. De a tunci, mina „arma săracului" va deveni un instrument 
de luptă nelipsit în marina română. 

Mai putin cunoscut este rolul flotilei fluviale româneşti în anul 1 885 
când a avut loc războiul dintre Serbia şi Bulgaria şi flota noastră a patrulat pe 
Dunăre pentru asigurarea libertăţii de naviga ţie pe care ambii beligeranţi 
doreau s-o împiedice. Semnificativ este faptul ci'I pacea după acest război s-a 
semnat la Bucureşti. 

A trebuit si'I treacă două milenii pentru a se construi un nou pod fix 
în sectorul românesc a l  Duni'lrii, după cel realizat de romani la Drobeta . În 
acest timp trecerile de trupe peste fluviu, când nu se dispunea de un materi
al naval suficient, se realizau prin construirea podurilor de vase sau de pon
toane. Câte s-au construit, de la cel consemnat de Herodot până în vremurile 
moderne ? Este greu de stabili t. Cert este că în foarte puţine cazuri, aceste 
poduri se întindeau peste Dunăre fără a întâmpina o rezistenţă d in partea 
celui care era atacat, la nord sau la sud.  

În anul 1 595 Mihai Viteazul trece Dunărea la Nicopole pentru a d is
truge cele peste 1000 de luntre cu care turcii intenţionau să facă pod . Şi toate 
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ard ca o torţă . 
Odată podul întins peste fluviu trebuia apărat, în amonte şi în aval, 

de o forţă navală care să interzică atacul acestuia de pe apă. Au făcut-o perşii, 
romanii, turcii, ruşii şi românii de câte ori au trecut Dunărea pe poduri de 
vase. În 1 913 flota română apăra podul pentru a trece în Bulgaria armata 
română, iar în 19 16  podul de la Flămânda, construit pentru trecerea la sudul 
Dunării a corpului de armată condus de generalul Averescu în vederea 
lovirii în flanc a trupelor bulgaro-germano-turce ce erau în ofensivă către 
centrul Dobrogei. Acest pod este apărat cu nave şi barje de mine. 

O misiune cu totul inedită a îndeplinit escadra de monitoare în 1 91 6  
când a primit ordin să distrugă podurile d e  la Cernavodă şi Feteşti pentru a 
nu cădea în mâna inamicului. Nu a realiza t decât distrugerea unui tronson a 
celui de le Feteşti, dar misiunea a fost îndeplinită. 

Deşi este o istorie foarte recentă, în timpul revoluţiei din decembrie 
1989, marile unită ţi şi unităţi de nave ale Flotilei de Dunăre au ocupat dis
pozitive pentru apărarea podurilor şi a complexelor hid roenergetice şi de na
vigaţie de pe Dunăre şi Canalul Dunăre - Marea Neagră, de la Orşova până 
la Agigea. 

Pe măsura perfecţionării artileriei de pe nave acestea îşi aduc o con
tribuţie mai mare la expediţiile militare care trebuiau să traverseze Dunărea. 
Pe lângă sarcini ca transportul trupelor şi aprovizionarea acestora ele au şi 
misiuni ofensive, de a ataca primele punctele întărite de pe malul opus. 
Prima consemnare a unei astfel de acţiuni româneşti o avem despre atacul 
flotei turco-române care la 1 689 bombardează Orşova. 

După 1 700 începe seria războaielor ruso-turce şi nu de puţine ori 
flota rusă din Marea Neagră intră pe Dunăre şi bombardează majoritatea 
localită ţilor de la Chilia până la Giurgiu. Ul tima mare actjune navală a ruşilor 
pe Dunăre are loc la 1 828 când au acţionat cu 36 bastimente până la Silistra, 
unde armata rusă trecuse Dunărea. Această flotă a avut mul tiple misiuni 
începând cu transportul trupelor, nimicirea cetăţilor turceşti de la malul apei 
şi chiar retragerea armatei ruse dacă aceasta ar fi fost înfrântă. Oraşul care a 
fost atacat de cele mai multe ori de către flota rusă este Tulcea, care la 1 778, 
1 828, 1 829, 1 854 a fost ţinta focului navelor în vederea distrugerii 
fortificaţiilor şi militarilor din garnizoană . 

În războiul din 1877-1 878 flota turcă superioară din toate punctele de 
vedere celei româneşti, la începutul războiului deschide focul asuprn podu
lui de cale ferati'l de la Bti rboşi, de peste Prut, pe care nu-l reuşesc să-l dis
trugă, asupra Bră ilei şi a multor a ltor localităţi de pe malul nostru, dar fări'l 
însemnătate în plan strategic, deoarece nu a interzis trecerea trupelor ruseşti 
şi apoi române peste Dunăre, deşi ar fi pu tut să o facă . Comandanţii turci 
erau preocupaţi mai mult de siguranţa navelor decât să acţioneze energic 
pentru îndeplinirea misiunii. Această a ti tudine pasivă i-a costat pierdercil ;i 
trei nave. Cuirasatul „Lutfi-Selel" scufundat de o baterie de uscat rusească Io 
Brăila, canoniera „Hivzi-Rahman" scufundată de şalupele-torpiloare printre 
care şi „Rândunica" şi monitorul „PodgorHa " de ci'ltre artileria română în 
amonte de Calafat .  
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În schimb, flota fluvială română la începutul primului râzboi mon
dial, pfină la cucerirea Dobrogei de către trupele bulgăreşti, germane şi turce, 
a avut permanent o atitudine ofensivă prin focul executat asupra grupărilor 
terestre inamice la Rusciuc, Turtucaia, Silistra, Rosova, Cernavodă, Hârşova. 

Concomitent cu declararea războiului şi începerea ofensivei în 
Transilvania şi pe Dunăre la 14/15 august 1916  trei vedete torpiloare a tacă cu 
torpila grupul de monitoare austro-ungar din portul Rusciuc. Deşi efectul 
atacului nu a fost pe măsura aşteptărilor, fiind lovit doar un şlep cu ma teri
ale, acţiunea atestă spiritul de luptă ofensiv al marinarilor romăni. 

Şi la 21 iunie 1 941 ,  cănd începe a l  doilea război mondial cele şapte 
moni toare romăneşti îşi conjugă pu ternica lor artilerie cu armata de uscat 
pentru a nimici rezistenţa din porturile Reni, Izmail, Chilia, luptând cu suc
ces pană la eliberarea Basarabiei. 

Despre misiunea de sprijin cu foc a trupelor proprii care acţionează 
pe o direcţie fluvială, am să exemplific doar cu actiunea escadrei de Dunăre, 
aflate sub comanda contraamiralului Nicolae Negrescu, care a acţionat în 
sprijinul diviziilor 12 şi 15 Infanterie la Rasova. Presa tă puternic de ofensiva 
bulgaro-germană, arma ta română cu o artilerie insuficientă a rezistat mul t  
timp î n  această poziţie tocmai focului artileriei de p e  nave. 

În septembrie 1916 comandantul Diviziei 15 I nfanterie, colonelul 
Eremia Grigorescu, eroul de la Mărăşeşti în anul următor, spunea: „ Iacă o 
armă pe care noi o dispreţuiam, socotind-o că nu-i bună de nimic. Să ştiţi că 
dacă azi nu am fost aruncilţi în Dunăre se datorează numai flotei ." 

În final doresc să concluzionez că activităţile românilor pe Dunăre, 
militare şi comercia le au fost condiţionate de stăpânirea gurilor fluviului. Se 
ştie că atât timp cât Moldova a stăpânit cele două cetăţi-porturi, Chilia şi 
Cetatea Albă, corăbiile ei au brăzdat  Marea Neagră şi au ieşit în Mediterana. 
Până la căderea Constantinopolului moldovenii a liaţi cu genovezii erau 
stăpânii Mării Negre şi domnii acestei ţări, în special Ştefan cel Mare, au 
în ţeles că atâta timp cât vor fi stăpânii gurilor Dunării şi vor predomina pe 
Marea Neagră, nu vor fi învinşi. Pierderea acestori două cetăţi, care 
deschideau drumul comerţului fluvial  şi maritim, l-au făcu t mai târziu pe 
Bălcescu să afirme că „s-a îngropat viitorul maritim al românilor". 

Peste trei secole de lupte continue şi sacrificii imense au trebui t  
focu te pentru ca românii să  fie iarăşi stăpânii gurilor Dunării şi să poată relua 
activitătile comerciale pe fluviu şi mare. 

NOTE 

1 .  Col. Mihail Draghicescu - „Istoricul principalelor puncte de pe Dunăre, de la Gura 
Tisei până la mare şi pe coastele mării, de la Vama la Odesa", prima cditic la 1 885; 

2. Lt. Eugeniu Botez şi lit. Nicolae Kiritescu din Marina Mili tara - „Războiul pe Dunăre" 
lucrare aparută la 1905; 

3. Contraamiralul N icolae Negrcscu - „Comment on fait la guerre sur la Danube". 
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La composante navale des actions militaires 
deployees sur le Danube 

- Resume -

On parle tres peu de ! 'element naval de l 'armee qui meme la com
pagne respective, mentionnant seulement la date ou telle armee ait passe le 
Danube et par quelle localite. 

L'auteur mentionne Ies missions accomplies le long de l'histoire par 
Ies forces navales de n'importe quelle expedition qui s'est propose de faire 
traverser le Danube par un corps d 'armee. 

On y passe en revue toutes Ies expeditions navales et militaires 
deployees sur le Danube a partir des XIII-e - XIV-e siecles jusqu'a la premiere 

guerre mondiale. 



Alexandru VLĂDĂREANU 

ACŢIUNI MILITARE PE DUNĂRE, îN ZONA HÂRŞOVA ŞI 
SILISTRA, îN TIMPUL RĂZBOIULUI PENTRU 

INDEPENDENŢA ROMÂNIEI (1877-1878) 

Dunărea, granită între România şi Imperiul Otoman, a constituit, în  
timpul războiului din 1 877-1878, un obstacol natural pc care armatele ruso
române trebuiau să-l treacă iar arma tele otomane să-l apere. S-au executat, de 
ambele părţi lucrări genisticc, au fost întărite cetă ţile şi redutele cu trupe de 
infanterie, cavalerie şi  artilerie, au fost aduse nave de război. 

Pc malul stâng al Dunării, respectiv al bratului Borcea, se afla arma
ta română alcătuită din două batalioane de dorobanţi, un escadron de  
călăraşi, miliţiile ş i  artilerin, în  total circa 3600 militari . Flota fluvială română 
era inexistentă în această zonă. I )  

Tot pe malul drept al Dunării se realizeazc'I şi concentrarea armatei 
ruse. 21 În zona care focc obiectul comunicării noastre, au fost disclocate 
unită ţi ale corpurilor 4, 8 şi 1 1  armată, intre Olteni ţa şi Hârşova şi a le cor
purilor 7, 14 armată, intre Hârşova şi vărsarea Dunării în mare. Aveau misi
unea să oprească debarcarea otomană pe ţărmul romănesc al Dunării. JI 
Unită ţile mil itare ruseşti au suferit numeroase modificări care nu ne permit 
să stabilim cu precizie numărul ostaşilor ruşi afla ţi în zona Ia lomiţa. Din 
raportul comandantului Corpurilor ruseşti din Romi'mia, din 1 5/27 decem
brie 1 877, aflăm că în zona Călăraşi Ciocăneşti erau sta ţiona ţi circa 1 1 .000 
solda ţi, 3100 cai, 42 piese de artilerie ,1, concen tra te a ici pentru a 
preîntâmpina un atac otoman din cetatea Silistrn . 

Ţarmul dobrogean al Dunării, la declanşarea războiului, era ocupat 
de armata Imperiului Otoman care d ispunea de două mari cetăţi, Hârşova şi 
Silistra, numeroase unită ţi şi tehnică militară, o puternică. flotă de război. 
Forţele militare otomane terestre erau a lcătuite din patru escadroane şi cinci 
baterii la Silistra, două batalioane şi două baterii la Rasova sub comandn lui 
Selim paşa, comandantul Cetăţii Silistra, trei batalioane, două escadroane, o 
baterie la Hârşova, două escadroane la Cernavodă sub comanda lui Ali paşa, 
comandantul trupelor din adâncimea frontul  dobrogean. La acestea se mai 
adaugă şapte batalioane de mili ţie, de cătel OOO oameni, foilrte bine echipaţi 
şi organizaţi pentru a asigura paza Dunării. ;i 

Flotila fluvial{! otomană, din zona care face obiectul comunicării, era 
compusă din o canonieră - cuirasiltă, cinci canoniere din lemn şi două moni
toare. La Hârşova erau ancorate canoniera fluvială Fet-ul-Izlam, canonierele 
d in lemn Accapu Hajredin, la Silistra canonierele din lemn Islaha t, Vama şi 
Huma-Şefket, monitoarele Bekvirdilem şi Iscodra . 61 Însă tot acest efectiv mil
itar otoman a rămas în defensivă, nu şi-a coordona t actiunile, nu au colabo-
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rat astfel că arma ta ruso-romană realizează acţiunile ofensive, ce vizau 
debarcarea la S de Dunăre. Folosim pentru a demonstra inactivi ta tea 
unită ţilor militare otomane, concluzia lt .  Eugeniu Botez şi K. Nicolae, buni 
cunoscători ai opera ţiunilor militare din timpul, războiului de independenţă, 
care afirmau „Graţie boga tului ma terial plu titor ce aveau turcii, se puteau, în 
scurt timp, construi poduri la Silistra şi Turtucaia asigurând-şi comunica ţiile 
prin toată flota de pe Dunăre, întrunită în această regiune, pu teau să aştepte 
armata rusă (la N de Dunăre - n.n.)  şi să zdrobească rând pe rând diferitele 
coloane izolate . . .  7> Însă toate aceste opera ţiuni nu a avut loc şi comand;mtul 
ruso-român şi-a rea liza t în linişte planul iniţial de luptă. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin planul de campanie 
comandamentu l  ruso-român a acţionat pentru fragmentarea si nimicirea 
flotei otomane de pe Dunăre, mult mai numeroasă şi mai bine înzestra tă . În 
prima fază s-a acţionat pentur instalarea unor baraje de mine (torpile) pentru 
a opri patrularea navelor otomane de război pe Dunăre, concentrarea acesto
ra în punctele Barboşi şi Zimnicea unde se construiau podurile pentru debar
carea în Dobrogea şi Bulgaria. 

Construirea podului de la Barboşi-Brăila, impunea instalarea unor 
baraje de torpile în amont şi în aval de această lucrare. Au fost instalate mai 
întâi barajele de mine de Ia Reni. Era necesară închiderea braţului Măcin în 
faţa satului Gura Ialomiţei şi înspre cetatea Hârşova. Prima încercare are Ioc 
la 20 mai I 1 iulie - 23 mai I 4 iunie 1 877, la acţiune au participat navele 
româneşti „ Fulgerul"  şi „Rândunica ". Pe uscat au fost trimise dinspre Brăila 
spre Gura Ialomiţei - Piua Pietrei un regiment de infanterie, o baterie de 90 
mm şi o unitate de cazaci. Acestea nu reuşesc să ajungă la timp în zonă 
datorită drumului desfundat de pe intinerariul Brăila - Pârlita - Gura 
Ialomiţei, iar de aici spre Piua Pietrei, pe malul Dunării, sub focul navelor de 
război otomane staţionate în fata schelei Gura Ialomiţei şi a ostroavelor 
Gâsca Mare şi Gâsca Mică. Din această cauză unităţile militare terestre nu au 
de executat lucrări genistice care să le asigure instalarea bateriilor ce urmau 
să sprijine cu foc navele de război româneşti, care trebuiau să instaleze bara
jul de m ine. Pentru a suplini lipsa artileriei au fost trimise de la Briiila, în aju
tor, în ziua de 21-22 mai I 2-3 iunie şalupele cu aburi (ruseşti) „Xenia", 
„Ţarevna" şi „Dzigit" , care reuşesc împreună cu navele româneşti să ţină 
departe de ţărm vasele de război turceşti. Trupele de uscat efectuează lucrări 
genistice ce le permit instalarea celor patru tunuri, în apropierea a lbiei 
Dunării, la S de satul Gura Ia lomiţei. În noaptea de 22-23 mai I 3-4 iunie 
1 877, navele „Rândunica" şi „Xenia " au a tacat vasele de război turceşti din 
ostroavele Gâsca Mare şi Gâsca Mică, acestea nu primesc lupta şi se retrag 
înspre ceta tea Hârşovei fiind apărate de tunurile cetăţii, având posibilitatl'< • 
să revină după retragerea trupelor române de la Gura Iaomiţei. Acţiunea nu 

· a fost bine coordonată şi de aceea vasele de război ruseşti şi româneşti se 
reîntorc în portul Brăila, fără a instala barajul de torpile. 11> 
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Se iniţ�ază o nouă incursiune, în zilele de 7 / 1 9  - 8/20 iunie 1 877, 
mult mai bine sprijinite de trupele de usca t şi artilerie bine fixate la sol şi 
aduse şi mai aproape de locul unde trebuia instalat b<1rajul, pe un grind aflat 
în apropierea albiei fluviului, poziţie din care controlau, cu foc de artilerie şi 
infanterie, albia fluviului. La manevre au participat navele de război 
„Fulgerul" (pe care se afla maiorul Ion Murgescu), „ Rândunica ", „Xenia", 
„Dzigit", bastimentul „Zagrajdanie" care remorca si patru bărci cu torpile. În 
seara zilei de 7 / 19  iunie 1877, după sosirea la Gura Ia lomi ţei observând 
prezenţa a două vase de  război otomane pe  bra tul Vâlciu, pentru a le  izola, 
au instalat in faţa satului Gropeni un baraj de mine. În dimineaţa zilei de 
8/20 iunie 1877, vasele ruso-române a tacă portul Hârşova, obligând navele 
de războiu otomane să rămănă în radă.  Artileria otomană din cetatea 
Hârşova deschide focul asupra navelor de războiu ruso-române, insă trage
rile artileriei otomane nu-şi a ting ţinta, ele fiind protejate de ostrovul Gâsca 
Marc. În aceste conditii în dupil amiaza zilei de 8/20 iunie 1 877, a fost insta
lat, fără incidente, barajul de mine în dreptul satului Vadul Oii. În ziua de 
9/21 iunie 1877, navele româneşti „ Fulgerul", şi „Rândunica " execută o 
incursiune pe br<1 ţul Măcin, resping două şa lupe otomane pline cu ostaşi, 
după care au instalat un baraj de mine in amonte bra ţului Măcin. Paza bara
jelor de mine a fost în seama a două bărci dotate cu tunuri, sprijinite de infan
teria şi artileria rusil instalate la S de Gura Ia lomi ţei, cu misiunea să 
supravegheze mişcarea navelor de rilzboi otomane. "' 

Barajele de mine, instalate de flota ruso-românii în zona Gura 
Ialomiţei - Hârsova - Vadu Oii - Braţul Măcin, au închis navigaţia pentru 
navele otomane între Hârşova şi Brăila, dând posibilitatea trupelor ruse sii-şi 
construiască în linişte podul de la Barboşi. Debarcarea în Dobrogea, efectu
<1 tă la 9-1 0/21-22 iunie 1877, s-a desfăşurat fără ameninţarea flotei otomane 
(ce depăşe<1 cu mul t ca număr şi forţă de foc flota ruso-română) care dilcă ar 
fi circula t liber ar fi făcut imposibilă debarcarea în Dobrogea) .  

Operaţiunile militare din zona Silistra-Călăraşi cunosc o primă 
etapă, perioada aprilie-decembrie 1 877, cea a organizării frontului şi a 
acţiunilor pentru acoperirea ţărmului Dunării, pentru a interzice inva ţia 
otomană şi transformarea teri toriului naţional în teatru de război. A două 
etapă, ianuarie 1877, este marcată de opera ţiunile mili tare desfăşurate de 
Mma ta română pentru cucerirea redutei Chiciu şi a cetc'i ţii Silistra, operaţiuni 
întrerupte de armistiţiul ruso-turc din 23 ianuarie/4 februarie 1878. 

În prima etapă unităţile militare ruseşti sprijinite de.uni tă ţile militare 
române aflate în zona Călăraşi, au executat lucrările genistice, pentru fixarea 
infanteriei şi artileriei la sol, după care au executat, în ziua de 2/14 mai 1 877, 
un atac asupra insulei din fata oraşului Călăraşi, unde era cantonată o uni
ta te de avangardă a turcilor din Silistra, care ridicaseră aici redute şi tranşee 
pentru artilerie şi infanterie, ameninţând permanen t <>ri1sul Călărasi. "" În 23 
septembrie I 5 octombrie 1877 - 27 septembrie I 9 octombrie 1 877 unită ţile 
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militare ruseşti execu tă cu ajutorul unor mici detaşamente, operaţiuni de 
recunoaştere pe malul drept al Dunării, în dorinţa de a şti capacita tea de 
luptă a unită ţilor turceşti din zonă şi dacă era posibil să se realizeze un cap 
de pod pentru operaţiunile de cucerire a cetăhi Silistra. Însă ambele acţiuni 
au eşuat  unită ţile mili tare ruse fiind obliga te să se retragă, spre 
Călăraşi-Ciocăneşti sub focul nimicitor a l  artileriei din Silistra 1 1 1  şi al  navelor 
de război otomane 121• 

În 1 5/27 octombrie 1 877, turcii din Silistra reuşesc să treacă un 
detaşament militar pe malul stâng al Dunării şi să ocupe reduta Chiciu, pe 
care o consolidează printr-o nouă acţiune, desfăşurată la 1 7  /29 octombrie 
1 877, tot în aceeaşi zi turcii ies din reduta Chiciu, sprijiniţi cu foc de un mon
itor, precum şi de către 500 de ostaşi turci, aduşi cu vase de război. Atacul 
este îndreptat înspre satu l Mănucu (azi Grădiştea - în jud. Călăraşi), 
încercând, astfel să învăluie garnizoana Călăraşi prin partea de vest. Luptele 
au d urat trei ore iar unită ţile militare ruseşti au trebuit să dea dovadă de 
multă energie pentru a opri ofensiva turcă şi ai obliga pe cei 500 de ostasi 
turci să se întoarcă pe malul drept al Dunării. Redu ta Chiciu a rămas în 
mâinile turiclor. La opera ţiunile militare din aceste zile au participat militari 
din compania a 5-a şi a 6-a din regiment! Omsk, sprijiniţi de husarii din re
gimentul Sumsky, au avut doi morţi şi 1 2  răniti .  rn 

Operaţiunile militare din aceastâ etapă au fost executate de unităţile 
otomane din Silistra precum şi de către unită ţile militare din C<'tlăraşi în sco
pul cunoaşterii forţei militare a ad versarului şi în încercarea de a mobiliza 
armata adversă pentru a nu fi trimisă pe tea trele principale de luptă .  

Odată cucerită Plevna, victoria finillc'I il armatei ruso-române era 
incontestil bilă .  

Pentru a grăbi ziuil victoriei s-a hotărăt ca armata rustl să-şi continue 
ofensivil pe direcţia Sofia-Ad iranopol-Istanbul, iar arma ta română să 
zdrobească turpele otomane din N Bulgariei, pentru a asigura spatele şi flan
cul arma tei ruseşti. 

Divizia a I I I-a, d upă escortarea prizonierilor de Ia Plevna la 
Bucureşti, a primit misiunea să asigure ţărmul stâng al Dunării între Giurgiu 
şi Călăraşi şi să înlocuiască. unităţile militare ruseşti din zona mai sus 
amintită .  Deplasarea diviziei, de la Bucureşti spre Călăraşi, începe la 31 
decembrie 1 877 /12 ianuarie 1 878 şi  se încheie, în linii generale, în ziua de 
1 3/25 ianuarie 1 878. 1 ·11 Unele iunită ţi militare au sosit la C'tlăraşi chiar în ziua 
încheierii armisti ţiului ruso-turc. 

În zona Călăraşi au fost aduse urmă toarele unităţi: regimentele 3 
linie, 5 şi 8 doroban ţi, 3 şi 7 călăraşi, 4 artilerie cu bateriile 2-3-5 şi batalionul 
1 vână tori. Misiunea lor era respingerea turcilor instala ţi în reduta Chiciu şi 
pregă tirea a tacului pentru cucerirea cetăţii Silistra . i;i 

În ziua de 1 0/22 ianuarie 1878, maiorul G.A. Ulescu din regimentul 
3 linie, execută, având la dispoziţie un mic detaşament, o acţiune de 
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rt•ctmoaştcre a redutelor turceşti din faţa Silistrei, respectiv reduta Chiciu. 
Din raport rezul tă ,,În fa ţa Silistrei este o redută mare (Chiciu - n.n.), această 
red ută este ocupati'l de armata turcă, care are şi artilerie, a lături de ea mai este 
şi una mai mică, dar această redută nu este ocupată de nimeni" '"'. I ncursiuni 
de n'cunoaştere au mai fst organizate şi în zilele de 1 1  /23 ianuarie şi 1 2/24 
ianuarie 1878, care au evidenţiat faptul că armata turcă este bine aşezată la 
sol. În ziua de 13/25 ianbarie 1 878, turci răspund cu o incursiune ofensivă 
asupra Călăraşului respinsă cu multă vigoare de ostaşi regimentului 8 
dorobanţi .  171 

„La 14/26 ianuarie 1878, orele 6.30 dimineaţa, raporta colonelul 
Ştefan Şisman, comandantul regimului 8 dorobanţi, turci au început un foc 
de salve din fortul cel mare care este situat pe pă mântul nostru (reduta 
Chiciu - n.n.), trăgând în acelaşi timp şi artileria vreo şapte obuze, aceste 
focuri n-au ţinut decât vre-o şapte minu te, la care s-a răspuns şi de trupele 
noastre din tranşee, asemenea pe la 8.30 artileria inaimică din Silistra a 
început a trage spre oraşul Călăraşi şi că bombardarea urma. La 9.30 mi-a 
raportat că inamicul a ieşit din fort şi a înainta t  2 km spre Ctilăraşi, bombar
darea urma, trupele turceşti treceil Dunărea pe gheil ţă şi obuzele veneau si 
spre trupele noastre, pentru toate acestea se luară şi măsurile necesare de 
apărare". Rezistenţa ostaşilor români, ş i  ineficacita tea artileriei din Silistra a 
determinat pe turci să se retragă în reduta Chiciu, însă pe la orele 12.45 turcii 
au ieşit din nou „din fortul ce este pe pământul nostru şi a mers să a tace tru
pele din tranşee, în acest timp comandantul batalionului luând dispozi ţiile 
necesare pentru apărare, a lăsat pe inamic de s-a apropia t până la 400 m, 
întâmpinându-i cu focuri de salve foarte vii şi după o luptă aproape de trei 
quarturi de oră, trupa inamică a început a lua la fugi'\ retrăgându-se în fort, 
iar în timpul acestei lupte artileria inamică trăgea focuri de baterie din toate 
porturile, după retragerea inamicului lupta a înceta t si totul a fost în l inişte." 
l�I 

În aceeaşi zi, regimentul 3 linie a execu tat o contraofensivă asupra 
redu tei turceşi de la Chiciu pe care au cucerit-o obligilndu-i pe turci să se 
retragă definitiv pe malul stâng al Dunării. ' '" 

După cucerirea redutei Je la Chiciu, acţiu nile mili tare sunt între
rupte. Vremea se încălzeşte si apele fluviului se dezghea ţă . Ambele tabere 
sunt nevoite să-şi retragă avanposturile ameninţci te cu izolarea ca urmare a 
inundtirii luncii Operaţiunile de retragere încep în ziua de 1 8/30 ianuarie 
1878. „Dunărea vine mare. Se cere retragerea avanpostului d in lunca inun
dabilă . . .  După inundaţie legă turile fiind greu de realizat." menţiona 
colonelul Ştefan Şişman, comandantul  regimentului 8 doroban ţi, în raportul 
său, din 1 9/31 ianuarie 1 878, trimis la comandamentul  diviziei. În faţa aces
tei situaţii se ordonă unită tile române si'\ se retragă pe aliniamentul: Călăraşi
Cuneşti-Rasa - Bogata - Ciocăneşti - Vărăşti, pregă tind u-se pentru ofensiva 
din primăvara anului 1878. 2111 Ofensivă care nu a mai avut loc pentru că între 

61 



timp s-a semnat pacea de la San Ştefano. Iar din telegrama trimisă, din 
Călăraşi, la 7 / 1 9  februarie 1878 de că tre comandantul regimentului 8 
dorobanţi, aflăm că „Turcii au părăsit capul de pod de la vadul Silistrei 
retrăgându-se în cetate. Silistra începe a fi evacuată . După informa ţiunile ce 
am, ruşii o vor ocupa la 1 1  curent" 2 1 1  astfel cetatea Silistrei ajunge în mâinile 
ruşilor, folosind-o ca monedă de schimb la vii toarele tratative de pace. 

Operaţiunile militare desfăşurate la GJ.Jra-Ialomiţei, Hârşova şi 
Călăraşi - Silistra, la care au participat ostaşi români şi ruşi, din marină şi 
infanterie, au contribuit efectiv la succesul debarcării trupelor ruseşti în 
Dobrogea şi în Bulgaria, la degajarea acţiunilor mili tare desfăşurate pe 
direcţia princpală a ofensivei ruso-române de la S de Dunăre. 

NOTE 

1 .  Documente privind istoria României. Războiul de Independenlă, voi. l i  Bucureşti 
1 964, p. 1 54-1 83 (în continuare DIR. Războiul ... ); Istoricul Războiului 1877-1878, 
lucrare făcută de mai mulii ofiţeri, partea I, Bucureşti, 1&17, p. 58-61 (in continuare 
Istoricul războiului din 1877-1878 ... ); Lt. E. Botez, K. Nicohie, Razboiul Pc Dunăre, 
voi. I, Bucureşti 1 905, p. 25; Constantin Căzănisteanu, Mihail E. Ionescu, Războiul 
neatârnării României. Jmprejurări diplomatice şi operaliuni militare. 1877-1878. 
Bucureşti 1 977, p. 1 07-1 1 2. 

2. ln conformitate cu prevederile convcntici ruso-române din 4/16 aprilie 1877, armata 
rusă a preluat apărarea sectorului fluvial de la gura Oltului păna la vărsarea Dunării 
in mare, unităţile militare române inclusiv cele din zona lalomi!a, s-au retras la V de 
răul Olt. 

3. Lt. E. Botez, K. Nicolae, op. cit., voi. I p. 43; Constantin Cizănişteanu, Mihail E. 
Ionescu, op. cit., p. 1 25-127; Istoricul României, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. 61.1-614. 

4. Directiil Arhivelor Nationalc Arhivele Istorice Centrale, fond Casa Regală, d.  56/1 877, 
p. 29-32 (în continuare DANAIC). 

5. Istoricul războiului din 1877-1878 ... , p. 58-68; Constantin Cilz<'lnişteanu, Mihail E. 
Ionescu, op. cit., p. 1 28-129. 

6. Nicolae Bărdeanu, Dan Nicolaescu, Contribulii la istoria marinei romăne, Bucureşti, 
1 979, p. 1 75-1 76; lt. E. Botez, K. N icolae, op. cit., voi. I, p. 25. 

7. „Flotila de Dunăre, desemnată să intămpine fortarca fluviului de către inamic se 
compunea din cinci canoniere cuirasate (cu trei tunuri fiec,uc), patru monitoare (cu 
două tunuri) şi 1 2  canoniere necuirasate (patru tunuri ficcnrc)" cf. Constantin 
Căzănişteanu, Mihail E. Ionescu, op. cit. p. 1 29. 

8. DANAIC, fond Mareic Stat Major, d. 701 / 1877-1 878, f. 28-30; Ibidem, fond Al. Cernat, 
d. 63/ 1 877, f. 24-26; Col. I. Manolescu, Războiul romăno-ruso-turc din 1877, Bucureşti, 
1 92 1 ,  p. 46-48; Lt. E. Botez, K. N icole, op. cit., voi. I ,  p. 48, 64-68. 

9. Lt. E. Botez, K. Nicolae, op. cit., voi. I, p. 69-70; N icolae Bardcnn, Dnn Nicolnescu, 
op. cit., p. 182-183; Istoria României, voi. IV, Bucureşti, 1 964, p. 614-617. 

1 0. Istoricul războiului din 1877-1878 ... p. 1 65. 

1 1 .  Căpitanul portului Călăraşi G .  Antoniu, raporta Ministrului de intt:'mc la 2 1  iunie/2 

îiulie 1 877 .. În cnzarma Silistra peste 50 de tunuri la patru porti ale Silistrci" La 24 
decembrie 1 876/5 ianuarie 1 877, N. Chelu, căpitan al portului Călăraşi, raporta ,, În 
comuna Silistra şi alte comune concentra li 1 3.000 soldnti.„" Toate acestea 
demonstrcaza forta cetălii Silistra DANAIC, fond Ministerul Afacerilor Externe, d. l ,  
f .  1 40 şi 279. 

1 2. Lt. E. Botez, K. Nicolae, op. cit., p. 1 76-178. 

1 3. DANAIC, fost Ministru de Interne, d. 246/1878, f. 14; DIR. Războiul ... , voi. VIII, 
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p. 431 -434. 

14. DIR Războii. .. voi. Vil i ,  p. 341 -343; general Radu Rosetti, Partea luată de armata 
română. 1877-1878. Bucureşti, 1890, p. 83; Istoria României voi. IV, Bucureşti 1 964, 

p. 628. 

1 5. Idem, Istoricul războiului din 1876-1878 ... , partea a I I I-a, p. 921 .  

16. DANAIC, fond Marele Stat Major, d. 246/1878, f. 24. 

1 7. DIR Războiul ... , voi. VIII, p. 466, 493, 524 şi 554. 

18. DANAIC,. fond Marele Stat Major, d. 246/ 1 877-1878, voi. I f. 67, 68, 80 şi 90; generalul 
Radu Rosetti, op. cit, p. 85. 

19. DIR Războiul ... voi. VII I ,  p. 555-556, voi. X, p. 3,22 şi 103; generalul Radu Rosetti, 
op. cit., p. 921 .  

20. DIR Războiul ... , voi. IX, p. 36, 55-58, 72; Istoricul armatei române, Bucureşti, 1 902, 

p. 1 03. 

2 1 .  DANAIC, fond Marele Stat Major, d .  246/ 1 878, f .  31 1 .  
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PLANUL OPERAŢIUNILOR PENTRU INSTALAREA BARAJELOR DE MINE DE LA 
GURA IALOMIŢEI - VADUL OII - HÂRŞOVA {MAI-IUNIE 1 877) 
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Actions militaires sur le Danube, dans la zone de Hârşova et Silistra, 

pendant la Guerre pour l'independance de la Roumanie (1877-1 878) 

- Resume -

Le Danube, frontiere entre la Roumanie et l 'Empire Ottoman, a con
stitue pendant la guerre de 1877-1 878, un obstacle naturel que Ies armees 
russo-roumaines devaient franchir mais que Ies armee roumaines devaient 
defendre. Des deux cotes, on a execute des travaux de genie, on a fortifie Ies 
cites et Ies redoutes avec des troupes d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, 
on a fait venir des vaisseaux de guerre. Parmi Ies vaisseaux de guerre qui 
ont pris par aux monoeuvres se sont distingues: "L'Hirondelle" ("Rânduni
ca"}, "L'Eclair" ("Fulgerul"}, "Xenia", "Dzigit''. 

Les operations militaires deployees a Gura Ialomi]ei, Hârşova et 
CTra[i - Silistra, auxquelles ont participe des soldats roumains et russes de 
marine et d'infanterie, ont effectivement contribue au succes du 
Debarquement des troupes russes en Dobroudja et en Bulgarie, au degage
ment des actions militaires deployees dans la direction principale de l 'offen-
sive russo-roumaine au Sud du Danube. 
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Anna-Maria DIANA 
Cecilia PASCA 

REUNIUNEA DOBROGEI CU ROMÂNIA - EVENIMENT 
MAJOR îN ISTORIA ROMÂNILOR 

Încă de la începutul războiului, dobrogenii au fost conştienţi că a 
sosit momentul decisiv care va crea posibilita tea revenirii provinciei lor în 
limitele graniţelor naţionale. Astfel, intrarea trupelor ruse prin Măcin şi apoi 
pătrunderea lor în Dobrogea a fost privită cu multă simpa tie de populaţia 
românească. Deoarece în Dobrogea n-au existat în timpul războiului ziare 
sau reviste româneşti, dil tele despre dobrogenii plecaţi pe front sunt incom
plete şi apar mai târziu în presă, cu d iverse ocazii festive. 

Printre dobrogenii participanţi la războiul de independentt'i sunt 
cunoscu ti : Ştefan St. Manu şi Ştefan Dincică, din batalionul maiorului Şontu 
de la Plevna, ambii d in localita tea Babadag ' ), fostul genernl Niisturel Vasiliu, 
comandant al diviziei active din Dobrogea, care a participa t ca ofiţer de 
geniu, fiind şi decorilt, Paul Stănescu, fost prefect al judeţu lui Tulcea şi apoi 
al Constanţei 2). Printre veteranii improprietăriti în perioadil 1 900-1 904, găsim 
la Babadag numeroşi dobrogeni participanţi la războiul de independenţă : 
Petrache Dimitrescu, Iancu Danielescu, Vasile Albu J). Marinilrul veteran 
Spiru Baracioglu a fost, în timpul războiului, comilndant al unui VilS care 
făcea cursil Sulina-Vama-Constantinopol, deservind interesele româno-ruse; 
el a participat la toate evenimentele importante care au avut loc lil gurile 
Dunării. 

Dobrogenii au urmărit războiul şi au primit cu bucurie veştile despre 
victoriile armatei române în sudul Dunării. Astfel, victoria românilor la 
Rahova, în noiembrie 1 877, a avut un mare răsunet şi i-a făcut pe locuitorii 
Dobrogei să se gândească la posibilitatea unirii lor cu st;i tul român. Astfel se 
explică faptul că în şedinţil Sena tului român de la 26 noiembrie 1877, în 
discuţia asupra proiectului de răspuns la mesajul domnesc, se vorbeşte ca 
despre un lucru cunoscut tuturor că prin Dobrogea sunt  subscrieri pen tru il 
se a lipi României. 

La începutul lunii decembre 1877, potrivit unor ştiri din cercurile 
politice de la Bucureşti, printre românii dobrogeni circula o petiţie care se şi 
acoperise de „numeroase semnături", prin care se cerea „alipirea Dobrogei la 
România " '' . Acest eziderat coincidea cu dorinţa oamenilor politici cu vederi 
înaintate din România. La 20 iunie 1877, Mihail Kogălniceanu scrii! agentului 
diplomatic a l  ţării că „am fi făcu t poate mai bine să a legem Gurile Dunării şi 
Dobrogea pentru câmpul nostru de luptă", considerând prin aceasta că 
şansele de unire cu provincia de la Mare ilr fi crescu t sim ţitor ·". 

În timp ce armatele turceşti bombardau Tulcea, Constan ţa, 
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Cernavodă, Sulina, popul ţiile colonizate au părăsit această regiune. Dar, 
majorita tea covârşitoare a populilţiei româneşti, în frunte cu demnitarii săi, 
învă ţătorii, preoţii şi fruntaşii obştilor au rămas în continuare pe aceste 
meleaguri. Prin urmare, ideea unirii Dobrogei cu România, vehiculată în cer
curile diploma tice europene, venea în întâmpinarea dorinţei legitime a 
românilor dobrogeni, grupul etnic autohton şi cel mai numeros al provinciei. 

De al tfel, şi celelalte naţionalităţi din Dobrogea considerau că unirea 
cu România este un act firesc. Când, în cadrul tra tatului preliminar de la San 
Stefano, d in anul 1878, a fost vorba ca partea limitrofă cu Marea Neagrâ din 
răsăritul Bulgariei şi Dobrogea să formeze Principatul Bulgariei, pe bazil 
număru lui mare al popula ţiei bulgăreşti, s-a produs un autentic curent 
împotriva unei astfel de hotărâri. Peste 200 de fruntaşi musulmani, greci, 
armeni şi evrei, cu muftiul şi arhiepiscopul grec în frunte, au semnat un 
Protest adresat Porţii otomane, prin care se cerea renunţarea la această 
in tenţie, pentru motivul că populaţia bulgară era în număr mic faţă de pop
ula ţia română. Protestu l era scris în limba franceză, iar un exemplar al său a 
fost prezenta t în Parlamentul englez. 

Din punct de vedere economic, social, poli tic, cul tural, legăturile 
Dobrogei cu celelalte regiuni locuite de români s-au intensificat, ajungandu
se, pc la mijlocul secolului al XIX-iea, la o orientare directă a acestui ţinut 
spre Principate şi apoi spre România. Crearea liniei telefonice, care lega din 
1859 Gala ţiul cu Tulcea, ca şi existenţa unor l inii regulate de vase care asigu
rau un trafic permanent între Brăila şi Gala ţi cu Tulcea, Sulina, Măcin impul
sionau în ajunul războiului din 1 877-1 878 rela ţiile cu România. 

Ata t  din documentele otomane referitoare la ţările române, câ t şi din 
relatările călătorilor străini se poate constata permanenta şi continuitatea 
românilor din Dobrogea, ca şi faptul că ei au fost întotdeauna elementul cel 
mai numeros. Datele din 1878 provenite din trei surse diferite: recensJm<lntul 
guvernatorului rus Beloţercovici, statistica baronului d'Hogguer şi sta tistica 
oficială  română bazată pe observaţiile comisiei delegate în Dobrogea, ajung 
la concluzia că românii ernu cei mai numeroşi dintre naţionalităţile care 
locuiau pe acest teritoriu .  Aşa se explică şi folosirea limbii române de către 
locuitorii de a lte naţionalităţi şi chiar de administraţia turcă. 

în fapt, îneci înainte de 1877 avusese loc o reintegrare a Dobrogei la 
România din punct de vedere economic, social, politic. În timpul războiuui 
de la 1877-1878, români din dreapta Dunării au oferit informa ţii militare 
autorităţilor române şi au cerut acestora, guvernului şi domnului ţării, rein
tegrarea imediata a Dobrogei la România. 

I lustrâ nd justeţea actului unirii, ziarul „ Românul" scria: 
„Popora ţiunea romană a Dobrogei este cea mai numeroas<� , în comparaţie cu 
fiecare din celela lte elemente de acolo. Sub raport etnografic, prin urmare, 
Dobrogea aparţine, fără contestaţiune, naţionalităţii române. Turcii au cucer
i t  Dobrogea de la români, nu de la altcineva de unde urmează că - la caz de 
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lichida ţiune - tot românilor şi numai românilor trebuie să se înapoiască . " "i 
Mihail Kogălniceanu în expunerea de motive a legii pentru organizarea 
Dobrogei, în 1880, scria: „Astfel românii, fi ind na ţiunea cea mai veche sta
tornicită în Dobrogea, limba lor era şi este cea mai răspândită, fiind între
buinţată nu numai de ei, dar servind şi de limbă de comunicare în tre celelalte 
deosebite naţionalităţi. Incorporarea Dobrogei cu România, organizarea 
românească a acestei provincii în ce se a tinge de declarea limbii române, ca 
limbă de slat, nu va face dar al tceva decât de a consacra ca drept, o situaţiune 
de fapt. Pe temeiul limbei, între alte cuvinte ale naţionalită ţii, asimilarea 
urmărită de proiectul de lege se opri aici". ;, 

Mihail Kogălniceanu a studiat din timp Dobrogea şi i-a înţeles marea 
însemnă tate, pentru că oferen un litoral maritim şi portul Constanţa. Ca 
urmare, încă de la începutul anului 1878, el a făcut cunoscut Corpurilor 
Legiuitoare trimiterea în Dobrogea a două comisii de experţi, una militară şi 
a l ta civilă, formată din specialişti în administraţie şi drept, probleme eco
nomice şi strategice, pentru studierea serviciilor publice, instituţiilor, stării 
generale şi nevoile imediate ale popula ţiei, concluziile având scopul de a 
servi acţiunii de unire. 

Locotenent-colonelul Ion Murgescu, care primise ordinul de a 
inspecta porturile dobrogene, raporta urmă toarele: „ Toa te populaţiunile 
române, grece, turce şi tătare aşteaptă cu nerăbdare ocupaţiunea Dobrogei de 
către români, şi  în toate locurile unde au fost mi-au mărturisi t că se găsesc 
fcriciti că Dobrogea şi Mangalia s-au dat României". "1 

După Congresul de la Berlin, care consacra pe plan juridic 
in ternational drepturile României, în şedinţa din 6 noiembrie 1 878 a 
Consiliului de Miniştri, a fost aprobată componenta comisiei pentru insta
larea administraţiei civile în Dobrogea. Comisia era formată d in : Nicolae 
Catargi, plenipotenţiar principal, care îndeplinea şi funcţia de comisar român 
pe lângă armata rusă, Simion Mihăilescu din partea Ministerului de Interne, 
Dumitru Vera din partea Ministerului de Finanţe, Mihai-Poenaru Bordea din 
partea Ministerul ui de Justiţie şi  colonelul Pila t din Statul Major General din 
partea Ministerului de Război '". 

Încă din vara anului 1 878, se formase la Piteşti, Divizia activă care 
trebuia să preia administraţia militară. Domnitorul a încredinţat comnnda 
genera lului Gheorghe Anghelescu, care condusese atacul împotriva Griviţei 
IOJ 

La 8 noiembrie, comisia a sosit în Dobrogea, cu unele modificări în 
componenţa sa: în locul lui Simion Mihăilescu a fost Gheorghe PiersiceC1nu, 
iar în locul lui Mihai Poenaru-Bordea, Gheorghe Liciu, preşedintele curţii de 
Apel din Focşani 1 1 ) . 

Din partm guvernului rus a fost numit ca delegat principal pentru 
predarea Dobrogei, generalul  Beloţercovici, guverna torul sangeacului 
Tulcea. Încordarea raporturilor cu Rusia, după semnare<! păcii de la San 
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Stcfano, a întârziat trecerea trupelor româneşti în Dobrogea. Abia după 
intrarea triumfală a armatei române în Bucureşti, la 8 octombrie, divizia care 
trebuia să preia administraţia militară s-a pus în marş spre Brăila, unde, la 14  
noiembrie, a fost trecută în revistă de domnitor. Cu acest prilej a fost citi tă 
soldaţilor „Proclama ţia către armata română", document în care se regăsesc 
concepţiile de guvernare ale oamenilor poli tici români şi mai ales ale lui 
Mihail Kogălniceanu, autor al manifestului .  În aceeaşi zi, este dată şi 
„ Proclamaţia domnului către locuitorii Dobrogei", prin care aceştia sunt 
încredinţaţi că li se va respecta libertatea şi  bunurile personale, indiferent de 
originea lor etnică. Acest lucru este garantat de armată şi de legile româneşti. 
Pentru a uşura starea populaţiei, s-a anun ţat desfiinţarea definitivă a unor 
dări şi cumularea celorlalte într-una singură, mai dreaptă m. 

Cele două proclama ţii au crea t o stare de sa tisfacţie, promitând rein
troducerea ordinii fireşti şi respectarea credinţelor şi drepturilor naţionale ale 
fiecăruia.  

Domnitorul, însoţit de l .C. Brătianu, a trecut, apoi de la Brăila la 
Ghecet, pe vasul „Ştefan cel Mare" şi a asistat la un serviciu divin, oficiat de 
învăţatul Vlădică Melhisedec IJ>. 

La 18 noiembrie, primul delegat, Nicolae Ca largi, telegrafia din 
Tulcea sosirea arma tei române, în frunte cu generalul Anghelescu, cărora li 
s-a făcut o primire entuziastă. 

Între 14 şi 18 noiembrie, au sosit unităţi ale armatei române la 
B�badag, Tulcea şi Constanţa, fiind organizate mari manifestaţii de bucurie 
din partea tuturor locui torilor. În acele zile, oa te comunităţile naţionalită ţilor 
au a dresat guvernului României telegrame de felicitare, exprimându-şi ade
ziunea faţă de unire. Astfel, într-o telegramă a locuitorilor din Tulcea, se 
specifica : „De astăzi începe o viaţă nouă pentru noi. Vom privi dar cu 
încredere şi iubire în viior, uitând trecutul"  '4'. 

Căldura cu care a fost primită arma ta română în Dobrogea îşi găseşte 
explicaţia şi în misiunea pe care o avea: de a lichida dezordinile, de a resta
bili activitatea paşnică şi de a asigura siguranţa locuitorilor. În manifestările 
publice solemne organizate de români şi de reprezentanţii celorlalte naţion
a lităţi, putem identifica forme de exprimare ale au todeterminării şi dreptul 
la opţiune privind apartenenţa cetă ţenească "1• Acest lucru este confirmat şi 
de revenirea în Dobrogea, după unire, a mii de locutori de diverse naţion
alită ţi, care plecaseră în timpul luptelor. Despre tătari, Ion V. Moţoi nota 
următoarele: „De al tfel, ei spuneau întotdeauna că sun t mai mulţumiţi cu 
administraţia românească decât au fost cu cea turcească. Recunoşteau că 
românii nu ii socoteau drept duşmani, dimpotrivă, ii tratează egal ca pe 
coloniştii aşezaţi în jurul lor. Învăţaseră foarte bine limba românească unii 
din ei şi erau tare mulţumiţi de stăpânirea cea nouă". 

La 23 noiembrie 1 878, autorităţile româneşti au preluat oficial 
administraţia Dobrogei de la autorităţile ruse, iar Remus Opm111 1 1 .  prefectul 
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judetului Constanţa, a preluat administraţia judeţului d in partea colonelului 
de gardă imperială, Brandenburg. Peste câteva zile, acelaşi prefect va face 
formali ttl ţile si pentru Mangalia. La 12 decembrie, în prezenţa prefectului, a 
fost ales Consiliul Comunal al oraşului Constanţa, forma t din An tonio 
Alexandrini - primar, Rafus Regep - ajutor de primar şi trei membri, Basilio 
Gambo, Ali-Kadîr şi Bohor-Seni. Cancelaria comunei era formată din: 
Dionisie Candogeorge, casier, Vasile lordanovici, preceptor, Chirciu Banu, 
secretar şi Eugeniu Cosmiadi, scriitor 'M. 

În zilele urmă toare, Consiliul comunal s-a întrunit sub preşedinţia 
prefectului Remus Oprea nu şi a hotărât ca măsuri imediate : organizarea spi
talului, îmbunătătirea iluminatului, organizarea serviciului incendiilor şi for
marea unei comisii pentru în tocmirea bugetului comunal pe anul 1879. 17' 

La 21 decembrie 1878, prefectul a înaintat primarului Alexandrini, 
actele şi revistele primite de la fostul guvern imperial rus '"'. În judeţul 
Tulcea, ad ministraţia românească a fost preluată de prefectul George M. 
Ghica, fost ministru liberal. 

La 8 decembrie 1 878, prefectul judeţului Silistra Nouă, generalul 
Tabias Gheorghely, fost ministru, raporta Ministerului de Interne că a lua t în 
primire administraţia judeţului de la autorităţile ruse. 

După preluarea Dobrogei de către autorităţile române (noiembrie -
decembrie 1878), trupele ruse au mai staţionat câteva luni, creând prin aceas
ta o stare de nemulţumire generală. 

În luna aprilie 1 879, prefectul de Constanţa a telegrafiat că arma ta 
rusă a părăsit oraşul, retrăgându-se spre Bulgaria. De asemenea, prefectul de 
Tulcea a telegrafiat, la 22 aprilie 1879, că flota rusă a părăsit portul Tulcea, 
unde au rămas un singur ofiţer şi patru sodaţi pentru paza depoului de 
cărbuni, dar şi aceştia urmau să plece în curând '"'. 

Conform articolului 46 din Tratatul de la Berlin, Dobrogea s-a 

înapoia t statului român cu o întindere teritorială de 14.758 km2. 211' Guvernul 
român a hotărâ t initial să împartă teritoriul Dobrogei în trei judeţe: Tulcea, 
forma tă din pa tru plăşi (Tulcea, Sulina, Măcin şi Babadag), judeţul 
Ki.istengea, din trei plăşi (Ki.istengea, Hârşova şi Mangalia) şi judeţul Silistrn 
Nouă, din două plăşi (Mangalia şi Silistra Nouă) �". 

Începând din aprilie 1879, în urma unei reorganizări teri toria le s-au 
consti tuit numai două judeţe: Ki.istenge şi Tulcea. 

Statistica din 1879 indică un număr total de 1 06.943 locui tori, din 
care 30.236 în judeţul Ki.istenge şi 76.707 în judeţul Tulcea m. Românii erau 
popula ţia majoritară - 30.977, fa ţă de 20.71 5 bulgari şi 1 6.493 turci rn. 

Judeţul  Ki.i.stenge cuprindea cinci plăşi: Ki.istenge, Hârşova, 
Mangalia, Medgidia şi Silistra Nouă, având cinci aşezări urbane şi 1 84 rurale, 
iar judeţul Tulcea avea patru plăşi : Babadag, Tulcea, Măcin, Sulina, cu şapte 
aşezări urbane şi 70 rurale 20• Ambele judeţe erau administrate de un prefect, 
care era reprezentant al guvernului. 
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Prefecţii urmau a acorda a tenţie deosebită urmă toarelor insti tuţii: şcoala, 
administraţia comunală şi judeţeană, serviciul sanitar şi că ile de comunirnţie. 
Fiecare plasă era condusă de un subprefect, iar fiecare comună de un primar, 
asistat de un consiliu comunal, compus din patru persoane. Primarul 
comunei era numit de către prefect, din cei cinci locuitori aleşi ai comunei, 
ţinându-se cont de religie profesată de cel mai mare număr de locuitori. Este 
evidentă grija pentru a asigura egalitatea în drepturi a tu turor locuitorilor, ca 
o modalitate de a menţine liniştea în această provincie, facilitând încorpo
rarea ei în cadrul legilor statului român. 

În oraşele de reşedinţă ale fiecărei subdiviziuni administrative s-a 
înfiinţa t  câte un tribunal de ocol, iar la Tulcea şi Ki.istenge, câte un tribunal 
de apel. În fiecare comună s-a înfiiţat câte o judecătorie de pace, formată din 
primar şi doi juraţi, aleşi pe termen de un an de către locui tori dintre nota
bilii sau bătrânii comunei. Fiecare naţiom11itatea era reprezentată de către un 
jura t. 

Problemele care s-au ridicat în organizarea ad ministraţiei româneşti 
în Dobrogea au fost rezolvate pe parcurs, prin elaborarea mai multor legi, 
dintre care cea mai importantă a fost „Legea pentru organizarea Dobrogei ", 
promulgată la 8 martie 1880 şi Constituţia revizui tă în 1 884, care în articolul 
1 declara: „Regatul României cu judeţele sale din dreapta Dunării constituie 
un singur sta t  indivizibil ."  

2 

Revenirea Dobrogei Ia România, cu teritoriu de 1 5.623 km şi un 
litoral de 320 km, cu portul Constanta, constituia un mare avantaj din punct 
de vedere economic şi poli tic, pentru dezvol tarea ul terioară a ţării. 
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Prefectul REMUS OPREANU (noembrie 1 878 - septembrie 1 881 ), 
primul prefect al Dobrogei după reunirea cu România . 

La reunification de la Dobroudja a la Roumanier - evenement majeur 

dans l 'histoire des Roumains 

- Resume -

Des le debut de la guerre d 'independance, les Dobroudjiens etaient con
scients que le moment decisi f etait venu pour faire reintegrer leur province 
dans Ies frontieres nationales. Les autres nationalites de Dobroudja consid
eraient elles aussi que la reunification a la Roumanie est W1 processus nor
mal .  Au 23 novernbre 1 878, Ies autorites roumaines ont assume officiel lemen t 
l 'administration de la Dobroudja des autorites russes, et Remus Opreanu, le 
prefet du departement de Constantza, a assume l 'administration du departe
ment du colonel de grande imperiale Brandenburg. A partir du mois d'avril 
1 879, a la suite de la reorganisation territoriale, se sont constitues Ies departe
ments: Ki.istenge et Tulcea. Les problemes apparus dans l 'organisation de 
l 'administration roumaine en Dobroudja, ont ete resolus par l'elaboration de 
plusieurs lois ("La !oi pour I'organizsation de la Dobroudja du 8 mars 1 880" 
et la Constitution revisee en 1 884). 

La reuni fication de la Dobroudja a la Roumanie, ayant un territoire de 
15.623 km2, et un l i toral de 320 km, le port de Constantza y compris, 
representait un avantage tres important du point de vue economique et poli
tique, pour le developement u lterieur du pays. 
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Mariana BĂLĂBÂNESCU 

OOBROGEA îN VIZIUNEA REGELUI CAROL I 

Motto: 
„Războiul pentru independenţă înseamnă şi începutul 

întregirii ţării noastre; iar primul capitol din această măreaţă 
epopee l-a scris cu sabia 1i1tâiul rege al dinastiei noastre, Carol I. 
Acest prim capitol se numeşte: DOBROGEA" "  

Prof Constantin Brătescu 

Un adevăr care nu mai are nevoie de prea multă documentare este 
acela că Dobrogea, aşa cum se află aşezată în vecinătatea mării şi la gurile 
Dunării, a jucat un rol important în evoluţia statului român din cel puţin 
două puncte de vedere: cel economic şi cel strategic. 

Faptul că provincia transdanubiană a reprezen ta t pentru România 
un spatiu geografic de mare însemnătate în compara tie cu a l te provincii li
mi trofe, este dovedit  de însăşi starea de semivasalitate şi chiar de vasalitate 
în care s-au aflat ţările române atâta timp cât Dobrogea a fost ruptă de teri
toriul românesc. 

Istoria mai veche ne demonstrează că însăşi romanii au cucerit întâi 
Dobrogea şi apoi Dacia, şi tot aşa, turcii cucerind Dobrogea au putu t  să con
troleze ţările române în evul mediu, uşor şi vreme îndelungată. Stăpâ nind 
Dobrogea timp de aproape 500 de ani, de la Mircea cel Bătrân la Carol I, 
Imperiul Otoman a putut să-şi impună suzeranitatea asupra principatelor 
române, să exerci te o mare presiune poli tică asupra lor şi să le sufoce eco
nomic. 

Interesul pen tru provincia din tre Dunăre şi mare a spori t la 
jumăta tea secolului al XIX-iea, când Dunărea a devenit artera economică. cea 
mai importantă pentru Europa şi element de echilibru european. 

În această perioadă Ruia şi Turcia au desfăşura t n umeroase războaie 
în zona de care ne ocupăm, declanşând aşa-numita „criză orientală ". În con
textul acestor evenimente, Dobrogea capătă o a tentie specia lă, fapt care 
explică menţionarea ei în planurile revoluţiei de la 1848. 

Şi totuşi, ideea de încorporare a Dobrogei la sta tul român a rămas 
până în ziua independentei în afara posibil ită ţilor de realizare şi chiar a unor 
preocupări temeinice de abordare. 

De aceea considerăm adecvată încercarea de recunoaştere, după o 
tăcere de 60 de ani, a rolului juca t de regele Carol I în recuperarea Dobrogei 
acum 1 20 de ani (vom folosi titulatura de rege cu care istoriografia 
rom<'mească asociază îndeobşte, numele lui Carol I ,  deşi kl acea dată era încă 
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principe) . 
Dobrogea constitia acea provincie lăsată în amorţire de autorităţile 

turceşti, cu un potenţial economic important conferi t de Dunăre şi Marea 
Neagră cu porturile lor, de lacuri, păduri, terenuri arabile, efective de ani
male, cariere de piatră etc. acea „Californie românească" despre care a scris 
Ion Ionescu de la Brad în 1 850. Ea însemna şi graniţa naturală de care avea 
nevoie România precum şi o zonă strategică de mare interes în sud-estul 
Europei, fără de care ar fi fost de neconceput edificiul  unui stat român inde
pendent. 

Această viziune o întâ lnim la regele Carol I, un om cu o cultură şi o 
găndire geopolitică de cel mai înal t  nivel, care a acordat Dobrogei o mare 
a tentie. . 

În ce fel a manifestat regele Carol I o preocupare deosebită pentru 
Dobrogea, reiese din cuvântările, scrisorile, memoriile înţeleptului întemei
etor a l  dinastiei române şi părinte al Dobrogei . 

La data la care pământu l  dobrogean intra în calculele politicii 
româneşti, el se afla pentru cel puţin a treia oară în 50 de ani sub efectele 
dezastruoase ale războiului dintre cele două imperii, ţarist şi otoman. 
Evenimente drama tice au avut loc la Tulcea, Brăila, Măcin, Hârşova, Sulina, 
Babadag aşa încât în  intervalul aprilie - mai 1 977 - iunie - iulie 1978, 
Dobrogea oferea o imagine dezolantă rnuzată de starea de război. 2) 

Polemica vremii a înregistrat lipsa de pregătire a ideii privind 
revenirea dobrogei la patria mamă, şi, în opoziţie cu aceasta, meritul celor 
care au pledat  în favoarea ei. Perspectiva timpului ne oferă posibil ita tea să 
apreciem ce-ar fi însemnat pentru evoluţia statului român, respingerea 
Dobrogei . 

Au fost voci care au· spus că în schimbul Basarabiei străbune ni se 
dau m laştinile pestilenţiale dobrogene şi ţinuturi bântuite de tâlharii 
cerchezi" )) 

Ati tudinea de opoziţie a celor care spuneau „nu cedăm nimic şi nu 
primim în schimb nimic", deşi era motivată de respingerea unui dicta t  a l  
marilor puteri, a fost o a ti tudine minoră, fără viziune asupra vii torului, fără 
în ţelegerea efectelor benefice pe termen lung oferi te de  recuperarea 
Dobrogei, cu a tâ t  mai mult cu cât, în contextul interna ţional de a tunci, orice 
protestare era irealizabilă. 

Această dilemă politică a fost creată de ingratitudinea Rusiei de a ne 
răpi Basarabia la preliminariile de la San Stefano ( 19  febr.-3 mart. 1 878). Nu 
era nici prima şi nici u l tima dată când Rusia a proceda t cu rea credinţă în 
relaţii le ei cu România . S-a mai întamplat şi în 1 812  şi se va repeta în 1 940 şi 
în 1 946. 

Iată ce scria regele Carol I la 1 1  /23 febr. 1878, principelui  moşteni tor 
a l  Germaniei, Friederich Wilhelm, sol icitând ajutor pentru păstrarea 
Basarabiei: „ Procedarea guvernului rus mi-a crea t în ţara mea o situaţie peni-
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bilă şi se aud reproşurile: De ce nu am pus condi ţii mai înainte de a fi dat  con
cursul nostru ? Noi, însă, nu am lupta t  pentru Rusia, ci pentru noi înşine, în 
scopul de a ne sigila declaraţia independenţei noastre cu sângele nostru şi a m  
crezut că este mult mai prudent să n u  n e  legăm printr-un tra tat, dovedind 
astfel că nu aşteptăm stabilirea situaţiei noastre vii toare ca sta t numai de la 
Rusia, ci de la întreaga Europă. Compensa ţiile ce ni se dau dincolo de 
Dunăre, prezintă numai avantaje economice, dar nici unul politic. Dunărea 
este şi va rămâne pentru noi cea mai favorabilă frontieră ". ,, Jn această etapă, 
regele Carol I era şi el tributar limitelor concepţiei despre Dobrogea specifice 
epocii, limite de care au suferit chiar şi susţinătorii revenirii Dobrogei la sta
tul român. Această opinie se va schimba la o mai a tentă analiză a problemei, 
şi în momentul decisiv ei vor lua cea mai înţeleaptă hotărâre. O parte a gen
eraţiei de la 1878 şi-a manifestat prin grai şi scris opoziţia la răpirea 
Basarabiei 'şi cereau respingerea Dobrogei. La 1 5/27 februareie 1 878, I .  C .  
Brătianu comunica regelui  Carol I, surescitarea creată în toată ţara de schim
barea Basarabiei cu Dobrogea. " Dintre vocile cele mai sonore, ca cele ale gen
eralului Principe D. Ghica, V.A. Urechia, G. Vernescu ş.a. clamau pentru 
Basarabia, arătând câ t sânge românesc s-a vărsat acolo şi că acel pământ a 
devenit sacru pentru români, "' culpabilizând pe guvernanţi şi pe rege. Aceste 
învinuiri au durat  ani de zile. 

La un astfel de curent de opinie a trebui t să ţină piept Carol I, l.C. 
Brătiau, M. Kogălniceanu, conştienţi că Rusia nu va renunţa Ia pretenţia ei 
asupra Basarabiei iar un refuz, ar fi d us şi la pierderea Dobrogei. Orice rezis
tenţă era impracticabilă. 

Este cunoscut efortul celor trei mari bărbaţi de sta t  de a evita această 
nedreptate, dar când a fost clar că Basarabia este pierdută, au ales o a ti tudine 
lucidă de acceptare în termenii politici de a tunci, a reîncorporări i Dobrogei la 
statul român. 

Regele şi guvernul au avut o situa ţie foarte d ificilă în această luptă 
retorică şi nu numai retorică, mergând până a se cere lui Carol I ,  mai bine să 
abdice decât să cedeze o parte din teri toriul ţării .  '1 Această luptă a fost dusă 
în termeni foarte duri. 

Regele a înţeles că interesul României cerea acest sacrificiu pentru a 
nu se compromite vii torul unei sănătoase evoluţii a ţări i .  EI întrevedea 
avântul economic pe care Dobrogei îl putea deschide României şi a fost 
primul care a numit Constanţa „plămânul ţări i" .  

Dobrogea nu era prea bine cunoscută în opinia publică atâ t  internă 
cât şi internaţională, fa pt pe care îl vedem şi din scrisoarea principelui Carol 
Anton de Hohenzollern, tatăl regelui Carol I ,  trimisă de la Sigmaringen, la 
8/20 febr. 1878: „Porţiunea oferită din Dobrogea cea neproductivă nu este 
într-adevăr o compensaţie potrivită pentru cedarea Basarabiei, dar este totuşi 
acceptabilă, dacă şi Constanţa va face parte din ea, căci posesiunea acestui 
port la Marea Neagră ar putea fi de cea mai mare importanţă. pentru viitorul 
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înfloritorului comerţ român „. Acum, pentru tine lucrul cel mai principal este 
de a ieşi cinsti t şi întărit din această criză fatală, independent în interior şi 
respectat în exterior, emancipat de sub orice protectorat, fie el sub orice 
formă sau nume şi pus exclusiv numai sub garanţiile dreptului internaţional 
european". "> 

După San Stefano, era limpede că nici o mare putere nu va lua parte 
României, la Congresul de la Berlin convocat la 1 /1 3  iunie - 1 / 13 iulie 1878. 
Basarabia era pierdută, iar România mai putea doar să capete acea com
pensţie teritorială dincolo de Dunăre pănâ la Marea Neagră. 

Independenţa a fost recunoscută României numai cu condiţia cedării 
Basarabiei şi a acordării drepturilor cetăţeneşti la evrei. În ceea ce priveşte 
Dobrogea, art. 46 al tratatului prevedea : „insulele ce formează Delta Dunării 
şi Insula Şerpilor, sandgeacul Tulcei, cuprinzând districtele (cazas) Chilia, 
Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Constanţa, 
Medgidia, sunt reunite la România. Principatul primeşte deosebi t de aceasta, 
teri toriu l  situat  la sud de Dobrogea, pănă la o linie care să plece de la răsărit 
de Silistra şi terminând-se la Marea Neagră, la sud de Mangalia. Traseul 
fruntariei va fi fixat la faţa locului, de Comisiunea Europeană instituită pen
tur delimitarea Bulgariei" . ,,, 

Lordul Beaconsfield a caracterizat cel mai bine „răsplata"  dată 
României pentru jertfele aduse în acest război: „ ingra ti tudinea este adeseori 
răsplata pentru cele mai bune servicii" .  rn> 

În mesajul Tronului la închiderea Corpurilor Legiui toare din 4/16  
iulie 1 878, regele Carol I spunea: „România independentă, România primită 
în rândul marii familii a sta telor europene, trece prin grele încercări „. 

Îndeosebi România este chemată a face păcii lumii sacrificii grele şi 
d ureroase. Astfel, prin o ati tudine demnă, prin hotărâri inspirate de o pru
denţă pe cât de ma tură pe a tâ t  de patriotică, noi vom dovedi înseşi Europei, 
că România merită mai mult de la marele Areopag". 1 1 > 

Cei care în timpul războiului de independenţă au numit Dobrogea 
„ ţara noastră de la hotare" au avut clarviziune într-un moment decisiv pen
tru România şi istoria le-a validat opţiunea. Între aceştia, Carol I se impune 
cu strălucire. 

La 23 iulie I 4 aug. 1878, regele scria din Sinaia, tatălui său:  „Am 
închis Camerele cu mesajul cunoscut şi ne-am hotărâ t să acceptăm ocuparea 
Basarabiei. Vrem să evităm apoi orice act scris, să ne retragem autorităţile şi 
să ne supunem unui fapt împlinit „. Pentru încorporarea judeţelor de dinco
lo de Dunăre e însă nevoie de un  act legislativ, de aceea cred că pe la înce
ptului lui septembrie se vor convoca Camerele„. Pierderea unei provincii e 
pentru o d inasie totoda tă o pierdere grea „. Eu am făcut tot posibilul pentru 
a evita nenorocirea .„ Ţinuturile de dincolo de Dunăre nu ni se dau ca 
despăgubire pentru Basarabia, noi Ie primim drept despăgubire de război şi 
pentru că Europa de bună voie ni  le oferă „. Judeţele pe care ni le-a d;i t  
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Congresul, au un viitor mare; sper să le aduc în câţiva ani într-o stare înflori
toare. Populaţia de acolo se crede fericită de a fi împreună cu România şi Mi
a trimis adrese minunate la care nu am răspuns până acum. Cu ocazia 
ocupării vom da o proclama ţiune, şi vom vizita poate, încă în toamna aceas
ta, ţara cea nouă". 121 

Dacă unii oameni poltici, din motivele cunsocute şi consemnate mai 
sus, au respins Dobrogea, populaţia ei românească şi nu numai, a sa luta t  per
spectiva revenirii ei la statul român. Rapoartele comisiilor de experţi militari 
şi civili, specia lişti în administraţie şi drept, în probleme economice şi strate
gice, menţionează starea de spirit favorabilă unirii cu România existentă în 
rândul popula ţiei româneşti, dar şi a celei turceşti, tătare, greceşti, armene 
sau evreieşti. >'> 

Acest lucru era cunoscut de regele Carol I .  În aceeaşi epistolă către 
tatăl său întâlnim şi alte dovezi asupra cunoştinţelor despre Dobrogea pe 
care regele le avea d_eja la acea dată :  „Oraşele de la Dunăre le cunosc, cu 
câţiva ani în urmă am fost primit la Tulcea şi Sulina cu mari demonstraţiuni. 
Constanţa e un port frumos, întemeiat ca şi calea fera tă la Cernavodă de o 
societate engleză. Acolo se află  instalaţiuni de băi de mare şi câteva hoteluri 
bune; poziţia e sănătoasă. Mangalia e un sa t mic şi are importanţă numai 
pentru că aici s-ar putea înfiinţa un port excelent, scutit de vânturile de la sud 
şi est. Cînd se vor stabili graniţele, vom cău ta să ne apropiem cât mai mult  
de Silistra, fiindcă lă ţimea Dunării nu  ne împiedică a clădi acolo un  pod . . .  Eu 
cred că noi nu am putut lucra a ltminteri de cum am lucra t  înainte de război, 
în decursul şi după terminarea lui şi pentru a putea judeca cineva asupra 
situatiei, trebuie să cunoască bine raporturile de aici. Acum stăm cu turcii 
excelent, şi ei regretă că nu s-au străduit de mai înainte ca să ne câştige pri
etenia" (scrisoarea din 23 iulie. /4 aug.1 878). 

La 29 iul .  1 0  aug. 1878, regele Carol I şi ministrul de război, gen . 
Cernat, au hotărât ca armata să fie pusă pe picior de pace iar în Dobrogea să 
fie trimisă regimentele 4, 5 şi 7 Infanterie, regimentul 1 Artilerie şi regimen
tul 2 Roşiori. 1" 

Împreună cu M. Kogălniceau, regele hotărăşte să obţină pe cale 
diploma tică „ca noul teritoriu ce i s-a dat de Europa să cuprindă solu l  
Dobrogei dimpreună cu  Silistra, deoarece numai în  apropierea acestui oraş 
se poate construi un pod, de acolo la vale Dunărea e prea lată şi curând, apar, 
încep smârcuri întinse. Astfel mai jos de Silistra legătura directă a malurilor 
ar fi foarte grea şi costisitoare". 1"1 

La 13/25 sept. 1878, regele primeşte un raport de la Ştefan Fălcoianu 
care susţinea necesita tea ocupării Silistrei. 1"1 În acest demers, Carol l a cău tat 
sprijinul Germaniei. 17 >  

În memoriile sale, regele Carol I consemnând votarea de către Sena t 
şi Cameră, la 28 sept. 10  oct., 1878 şi respectiv 29 sept. / 1 1  oct. 1878 a dis
poziţiilor tratatului de la Berlin, spunea că până la punerea în stăpânire 
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asupra Dobrogei şi a Deltei Dunării şi „până la convocarea Constituantei, să 
se administreze acest teritoriu după regulamentele in vigoare." '"' 

În legătură cu reuniunea Dobrogei, Carol I a avut mai multe comu
nicări, verbale şi scrise, cu principele de coroană, Friederich Wilhelm. Acesta 
a spus: „Schimbarea asta de ţară a fost totuşi o grea lovitură pentru tine, 
deoarece acolo erau mulţi oameni d ispuşi să te bănuiască în calitate de venet
ic, ca lipsit de sentimente patriotice . . .  Ar fi bine dacă Romănia ar căuta acum 
să tragă repede din sărăcăcioasa Dobroge foloasele care se pot totuşi trage: 
construirea de poduri, canale şi porturi ar însemna o era nouă a domniei 
Tale. Dacă întreprinderile astea izbutesc, veţi avea nu numai o compensaţie, 
dar chiar şi un folos mai mare pentru ceea ce a ţi pierdut". 1•> 

Acest punct de vedere îl găsim şi în însemnările regelui Carol I din 
26 oct. I 7 nov. 1 878: „ . . .  Această ţară putin a trăgătoare la exterior nu  e 
înăuntru totul l ipsit de bogăţii naturale". 211> 

Carol I a făcut demersuri pentru stabilirea frontierei de sud de la 
Silistra la Mangalia. 21) La 3/15  nov. 1878, regele discută cu miniştrii săi 
despre ocuparea noii provincii şi acceptă sfa tul lui I. C. Bră tianu de a se duce 
în persoană cu amata sa la luarea în stăpânire a Dobrogei. 221 

În scrisoarea din 1 4/26 oct. 1878 către tatăl său, regele remarca a ti
tudinea populaţiei musulmane dn Dobrogea: „Azi am primit o deputaţiune 
turcească (din Dobrogea) care M-A rugat să ocup curând această ţară şi să 
permit  reîntoarcerea popula ţiei turce şi tătăre emigra te, ceea ce, se înţelege, 
s-a admis" . . .  rn 

Două săptămâni mai târziu, la 5 / 1 7  nov. 1 878 scria „Suntem în 
ajunul  ocupării Dobrogei . . .  Nu ştiu la ce depărtare înspre sud de Mangalia 
va a unge frontieră de la mare; în tot cazul căpătăm o linie care să ne 
favorizeze din punct de vedere srategic faţă de bulgari. Acum avem din greu 
de lucru cu organizarea aparatu lui administrativ pentru Dobrogea . . .  La 
finele săptămânii mă voi duce în Brăila, ca să asist la intrarea trupelor mele 
în Dobrogea ". w 

La Brăila, la 14/27 nov. 1878, regele Carol a spus: „Anexarea 
Dobrogei va deschide un nou izvor de înflorire scumpei noastre ţări". 2' 1  

Răspunzănd preşed intele Comitetului permanent al judeţului Brăila, 
regele a afirmat „astăzi trecem Dunărea pentru a doua oară însă în pace şi 
l inişte, spre a lua în posesie o ţară, pe care armata, prin vi tejia sa a câştigat-o 
pe câmpurile Bulgariei ". 231 

În „Ordinul de zi către armată la ocuparea Dobrogei „din 14/27 nov. 
1 878 se spunea: „Ostaşi, marile pu teri europene, prin tra tatul din Berlin au 
unit cu România, Dobrogea., posesiunea vechilor noştri domni. Astăzi, voi 
puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţără română. Voi nu intraţi în 
Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor locuitori care de 
acum sunt concetăţenii voştri, Ostaşi, în noua Românie voi veţi gc\si o popu
laţiune în cea mai mare parte românească. Dar, veţi găsi şi locui tori de al t  
neam, de al tă religiune. Toţi aceştia devenind membri ai sta tului român, au 
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drept de o potrivă la protecţiunea voastră". 21>1 
În aceeaşi zi, în „Proclamaţiunea M.S. Regele către dobrogeni", au 

făcut o pu ternică impresie, a tunci ca şi peste timp, cuvintele: „Locui tori de 
orice naţionalitate şi rcligiune, dobrogeni, vechia posesiune a lui Mircea cel 
Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, de astăzi face parte din România. Voi de acum 
atârnaţi de un sta t unde nu voinţa arbitrară, ci numai legea desbă tu tă şi încu
viinţară de na ţiune hotărăşte şi ocârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe 
bunuri a le omenirei: viaţa, onoarea şi proprietatea, sunt puse sub scutul unei 
Consti tuţiuni pe care ne-o râvnesc multe naţiuni străine„. " m  

În acest document se regăsesc concepţiile regelui Carol I şi a oame
nilor politici care au militat în anii 1 877-1878, pentru reunirea Dobrogei cu 
pa tria mamă, conceptii conform cărora Dobrogea a fost întotdeauna pământ  
românesc, ea şi-a redobândit locul în  graniţele naţionale deschizând per
spectiva unei dezvoltări fără precedent în istoria sa şi revenirea ei la statul 
român a reprezenta t un act naţional de cea mai mare importanţă, la care 
regele Carol I a subscris din înăHimea poziţiei sale. 
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La Dobroudja dans la conception du roi Carol 1-er 

- Resume -

L'auteur met en evidence le râl du roi Carol 1-er dans la reintegration de 
la Dobroudja au territoire de l 'Eta t  roumain a Ia fin de la guerre d 'indepen
dence de 1877-1 878. 

De quelle maniere peut-on considerer le roi Carol 1-er un des parents de 
la Dobroudja, "aux câtes de I .  C. Brătianu" et M. Kogălniceanu, ii  resuite des 

d iscours, des lettres, des memoires du sage roi fondateur de la dynastie 
roumaine. Manifestant un interet particulier envers la Dobroudja et son lit
toral de la  Mer Noire, Carol 1-er a ete le premier qui ait donne le nom de 
"poumon de la Roumanie" a la viile de Constantza. Bien qu'il se soit fait 
blâmer par Ies contemporai.ns jusqu'a etre conteste, Carol 1-er a soutenu l ' idee 
de reprendre la Dobroudja meme sacrifiant le sud de la Bassarabie, tenant 
compte de sa valeur economique et strategique. 

L'istoire a valide cette vision geopolitique juste, avec des effets genereux 
a long terme dans l 'histoire de la Roumanie. 

L'istoriographie roumaine reconnait ce merite du roi Carol 1-er, apres 60 
ans de silence. 
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Georgeta LUNGU 

ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII COMISIEI EUROPENE 
PENTRU DELIMITAREA FRONTIEREI DE SUD 

A DOBROGEI 

Războiul  ruso-turc se încheie cu tratatul de pace de la San-Stefano, 
care este o capodoperă a diplomaţiei ruse. Rusia a obţinut totul, mai a les ceea 
ce era de cucerit, dar a escamota t avantajele pe care şi le-a asigurat cu pri
ceperea demnă de admiraţie. Regimul strâmtorilor rămăsese tot cel vechi, 
modificările teritoriale sunt, în cazul Serbiei, practic neesenţiale, în cazul 
Muntenegrului câtuşi de puţin a larmante, iar în cazul României reprezintă, 
prin retrocedarea Basarabiei chiar un pas înapoi în comparaţie cu situa ţia ei 
actuală ' > .  În acelaşi timp, Turcia trebuia să plătească Rusiei despăgubiri de 
război în valoare de 1 .41 0.000 ruble şi să-i cedeze unele teritorii 21• Printre ele 
era viza t şi fostul sangeac Tulcea, împreună cu insulele formând Delta şi 
Insula Şerpilor, pe care Rusia, nedorind să-l anexeze îşi rezerva dreptul de a l  
schimba c u  partea de sud a Basarabiei 31• Nu era prima oară când teritorii care 
nu le aparţinuseră făceau obiectul tranzacţiilor dintre marile imperii. 

România nu a fost invita tă la „masa păcii", dar aceasta nu s-a datora t 
exclusiv opoziţiei Rusiei şi Turciei, ci şi poziţiei ca voce a celorlalte mari put
eri, care nu erau interesante în sprijinirea României, ci numai în a-şi realiza 
scopurile lor şi aceasta în dauna popoarelor care simţiseră din plin atâ t  dom
inaţia otomană, câ t şi urgiile şi urmările războiului.  

Modificările teritoriale decise fără a ne consulta şi prezenţa trupelor 
străine fără a exista un acord prealabil în acest sens între România şi Rusia au 
fost apreciate ca o încălcare a angajamentelor asumate de guvernul ţarist prin 
Convenţia româno-rusă din 4/10  aprilie 1 877, ca o ştirbire a independenţei, 
recunoscută chiar de cele două imperii la San-Stefano. 

Faţă de situaţia creată, guvernul face eforturi pe lângă celelalte pu
teri europene în vederea anulării tratatului  de la San-Stefano. M .  
Kogălniceanu spunea d e  pildă l a  1 6 /28 martie agenţilor d iplomatici români, 
acreditaţi în principalele capitale a le Europei, sâ protesteze pe lângă guver
nele acestor ţări, pentru că cele două puteri beligerante „au dispus de noi, 
fără noi şi împotriva noastră şi că „ guvernul şi naţiunea le-au declarat din 
capul locului lipsite de orice valoare obligatorie pentru România " 4>_  

Repetate demersuri făcute de guvernul român pentru rediscutarea 
păcii, demersuri întemeiate pe argumente istorice şi pe contribuţia noastră la 
războiul dus împotriva Imperiului Otoman, au rămas fără nici un rezul ta t. 
Marile puteri, deşi s-au arătat nemulţumite de unele clauze ale tratatului de  
la  San-Stefano, care făceau să  crească influenţa Rusiei în Peninsula Balcancă, 
au preferat pentru a se evita reeditarea unui nou „război al Crimeii", 
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negocierile directe şi în cele din urmă au ajuns la convocarea Congresului de 
la Berlin a le cărui lucrări s-au desfăşurat între 1 / 13 iunie şi 1 / 1 3  iulie 1878. 
Discuţiile de la Berlin au  avut un  caracter formal în ceea ce priveşte România, 
deoarece marile puteri au venit cu convenţii şi aranjamente bila terale anteri
or hotărâte 51

• Cererea guvernului român de a participa la Congres în calitate 
de cobeligerant a fost respinsă . În cele din urmă la stărunţele insistente şi 
repetate, s-a admis ca lon C. Brătianu în calitate de prim ministru şi M .  
Kogălniceanu ca ministru d e  externe să-şi exprime punctul d e  vedere asupra 
problemelor care priveau direct interesele naţiunii. Cu toa te argumentele 
aduse în sprijinul revendicărilor noastre, poziţia marilor puteri, puse de 
acord în trataivele de culise dinaintea congresului, n-a putut fi schimbată şi 
se ajunge Ia semnarea actului final .  El confirma în articolul 43 recunoaşterea 
independen ţei României (care era condiţionată de acordarea cetăţeniei 
române şi locuitorilor de al tă religie decât cea creştină) 61

, în schimbul cedării 
celor trei judeţe din sudul Basarabiei, Rusiei ţariste 71 (porţiunea teritoriului 
care la apus se mărgineşte cu talvegul Prutului, iar la miazăzi cu talvegul 
braţului Chilia şi cu gura Stari Stambulului) "1

• Totodată, prin articolul 46 al 
aceluiaşi tra tat, statul român primea Dobrogea, străvechi pământ românesc, 
în compunerea câreia intrau „insulele formând Delta Dunării, sangeacul 
Tulcei, cuprinzând districtele Kilia, Sulina, Mahmudia, lsaccea, Tulcea, 
Mâcin, Babadag, Hârşova, Kiistenge, Medgidia", cât şi ţinutul „situat la 
sudul  Dobrogei, până la o linie care plecând de la răsărit de Silistra, răspu nde 
la M area Neagră, la miazăzi de Manga lia " "1• Linia frontierei urma să se fix
eze la faţa locului de ecomisia europeană instituită pentru delimitarea 
Bulgariei 1111

• 

Agentul diploma tic a l  României la Berlin - Scarla t Vârnav-Liteanu -
scria către Ministerul afacerilor Străine din Bucureşti, la 28 iulie 1 878: 
„Comisia de delimitare a anunţat următorul principiu pentru grnnHa 
Dobrogei: linia va pleca de la sud de Mangalia, la o d istanţă de aproximativ 
cinci km de acest port şi va sfârşi în împrejurimile Sil istrei, în aşa fel încât să 
îngăd uie românilor de a comunica de la Călăraşi cu noua lor provincie, prin 
faţa insulei Balta. O graniţă naturală nefiind posibilă, se va trage o linie 
dreaptă "  1 1 1. Toţi membri Comisiei au admis acest principiu afară de ruşi, care 
obiectează cu argumente de ordin etnografic, tinzând a micşora Dobrogm 11'

. 

Într-o al ta şedinţă pregăti toare a Comisiei a fost recunoscut în una
nimita te necesitatea construirii unui pod permanent care ar apropia, da torită 
u nei legături statornice cele două maluri româneşti ale Dunării şi ar întări 
astfel unirea lor poli tică printr-un fir ma terial (şedinţa din 8 iulie, Protocolul 
nr.  1 1 5). În aceeaşi şedinţă, Baronul Maymerli rezuma astfel lucrările 
comisiei de delimitare, a lcă tuită din al doilea rând de plenipotenţiari: "după 
părerea experţilor, există un singur punct, în împrejurmile Silistrei, potrivit 
construirii unui pod". Acest punct se află în fa ţa insulei greşi t numită Balta 
şi, în fa ta unei mari mlaştini care se-ntinde de la Silistra până la Gura 
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IalomHei. Comisia, chemată de către hotărârea Congresului şi de încrederea 
Europei pentru a studia şi a reglementa amănuntele, a fixat acolo aşezarea 
podului sorocindu-i odată cu desemnarea gran i ţei şi raza strict necesară 1�1• 

În toamna anului 1878, pe baza articolului 46 al Tratatului de la 
Berlin, a încput să lucreze Comisia de delimi tare a gran i ţei cu Bulgaria. Ea 
era alcătuită din comisari celor şapte puteri semnatare ale Tratatului. Au fost 
numiţi, din partea: 

- Austro-Ungariei: Charles Chretien Henri, baron de Ripp, colonel 
de stat major, 

- Franţei: Ju les Victor Lemayne, şef de escadron al statului major, 
- Germaniei: Wilhelm Friederich Karl Gustav-Hans von Sherff, 

colonel al regimentului al I II-iea renan de infanterie, nr. 29. 
- Angliei: Robert Morne, maior în corpul de geniu şi colonel în  

armată . 
- I taliei: Balthazar Alessandro Orero, locotenent-colonel de sta t  

major - Rusiei: Andrei Bogolobovo, colonel de sta t  major, 
- Turciei: Mehmed Tahir-Paşa, general de brigadă de sta t major 141• 
Prin referatul nr. 1 5301 al Ministrului afacerilor străine, în şedinţa 

din 1 3  octombrie 1 878, au fost propuşi pentru a face parte din Comisia de 
delimitare, din partea României: M. Pherckide şi coloneii Slă tineanu, Enache 
Arion şi Ştefan Fălcoianu. Decretul de .numiri nr. 2340 d in  18 octombrie a fost 
semnat de M. Kogălniceanu, S. Câmpineanu, I .  C. Bră tianu, E. Stărescu, C.A. 
Rosetti i ; i _  Din partea Ministerului de externe se dă o notă delegaţiei române, 
prin care aceasta va lua cunoştinţă de mersul lucrărilor Comisiei, încă de la 
Berlin, conform protocolului nr. 10 al Tratatu lui, cu privire la grani ţa 
româno-bulgară. Se recomandă a se da o a tenţie deosebită urmă toarelor 
două puncte. 

1 .  Este absolut  drept şi legal, ca linia Mangal ia - Silistra să fie 
cât se poate de scurtă, adică dreaptă. 

2. Ar fi cât ma i se poate de dorit ca Comisia să recunoască 
necesi til tea anexiunii oraşului Silistra, noii provincii româneşti 11". 

De asemeni, se recomandă să se obţină a tribuirea oraşului Cuzgun şi 
a teritoriului său, României . 171 Preşedintele Techir-Paşa, anunţa intre timp în 
Constan tinopol, prin tr-o telegramă, Ministeru l  Afacerilo stră i ne, că : 
„Comisia de delimitare a Bulgariei se va afla sâmbătă 21 oct ./2 nov. la 
Silistra, pentru a-şi începe lucrările privind graniţa româno-bulgară " 1"i. 

In ziua de 20 octombrie, delegaţia română a porni t  către Silistra . 
Imediat după sosire, au transimis preşedintelui Comisiei, Techir-Paşa, actele 
lor de participare (anexa nr. 1 ), fiind apoi imediat primiţi de participan ţi pen
tru a l i  se asculta doleanţele (anexa n r. 2). 

De la începu t Comisia a fost favorabilă României, cu excepţia dele
ga tului rus, şi au hotărât să facă o excursie pe Borcea, pentru a vedea la faţa 
locului, localităţile indicate pentru a face legătura între cele două maluri 
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româneşti. Guvernul român a pus la dispoziţia lor, vaporul Jiul. Excursia a 
avut  loc în ziua de 23 octombrie. Participanţii s-au convins de importanţa 
oraşului Călăraşi, care fusese constatată, precum şi de inpractibilitatea 
insulei Balta, chiar a tunci când apele sunt scăzute "i. 

După excursie împrejurul Silistrei, Comisiunea a hotărât în unanim
itate (afarâ de comisarul rus), ca punctul de plecare la Dunăre să fie aşezat la 
o d istanţă de 800 m de cetate şi ca frontieră, ocolind cimi tirele oraşului, să 
urce pc înăl ţimi, tăind pozitiile în tărite între Ordu Tabia şi Medgidia Tabia . 
conform Protocolului nr. 2 incheia t în şedinţa din 23 octombrie, fi ind citi t  de 
delega tul i talian, colonelul Orero. Aceasta hotăra: 

baze: 
„ Frontiera Dobrogei va fi determina tă la fa ţa locului pe urmă toarele 

1 .  Descripţia amănun ţită a liniei de graniţă; 
2. Această descripţie va fi însoţită de schiţe demonstrative, şi, 

acolo unde Comisiunea va judeca de trebuinţă, de ridicări regulate; 
3. În punctele cele mai însemnate şi in genere acolo unde se va 

crede necesar, se vor aşeza stâlpi de hotar. Stâlpii vor fi numerotaţi, iar 
punctele unde se vor aşeza, vor fi desemnate prin descripţii referi toare la 
punctele inamovibile şi lesne repetabile şi chiar prin reperuri astronomice, 
dacă este locul; 

4 .  Descrierea generală a graniţei va fi o linie dreaptă care 
plecând din punctul fixat de către Comisiune pe ţărmul Dunării la est de 
Silistra, va merge spre Mare la sud de Mangalia; 

5. Traseul real va fi dat printr-o linie frântă alcătuită din liniile 
naturale care se apropie cel mai mult de direcţia generală. 

6. Se vor considera ca linii naturale accidentele topografice 
(ape, râpe, creste etc.) hotarele administrative şi căile de comunicaţie.) 

7. Acolo unde traseul ar pu tea urma fără prea mare deosebire 
una sau al ta dintre aceste linii naturale, se va face obişnuit a legerea în 
ordinea urmi'itoare: hotare administrative, accidente de teren, căi de comuni
ca He. În niciun caz, linia de frontieră nu va tăia in două sa te, biserici, cimitire, 
locuinţe etc. 

8. În genere, � asele izolate etc ... cari se vor găsi în această 
situaţie, vor fi a tribuite Bulgariei sau României, după cum partea cea mai 
mare a spaţiului ce-l ocupă sau a teritoriului comunei se află la sud sau la 
nord de linia de direcţie na turală; 

9 .  Comisiunea va soluţiona cu majorita tea de voturi chiar la 
faţa locului punctele îndoielnice ce se pot ivi privitor la traseul frontierei, pre
cum şi privitor la alegerea, la exercitarea şi la suficienţa mijloacelor şi folosită 
pentru a o desemna 2111• 

La 7 noiembrie, comisia. porneşte din Silistra spre Manga lia .  
Itinerarul proiectat iniţia l va fi  modificat. Etapele au fost: Almalî, Gârl i ţa, 
Cronova, Aşagamahale, Deliyuzuf, Derikioi, Kadikioi, Mangalia 211• 
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În tot timpul lucrărilor Comisiei europene de delimitare, începând 
chiar din primele şedinţe, s-au ivit neînţelegeri între delegatul rus pe-o parte, 
şi comisarii străini pe de al tă parte. Pe măsură ce lucrările înaintau, aceste 
neînţelegeri nu numai că nu se rezolvau, ci dimpotrivă se accentuau. 
Comisarul rus (dată fiind şi starea încordată dintre România şi Rusia la acea 
dată), învinuia reprezentanţii celorlal te şase puteri, de părtinire a României, 
căreia i-a desemnat o linie de graniţă prezentând nenumărate avan taje, în 
paguba Bulgariei. 

Comisarii celor şapte Puteri semna tare ale Trata tului de la Berlin, 
după ce s-au dus la Silistra, după ce au parcurs regiu nea dintre Silistra şi 
Mangalia pentru a recunoaşte locurile şi a culege toate informaţiile necesare, 
după ce au ascultat explicaţiile delegaţilor români numiţi pentru acest scop, 
se vor întruni la Constantinopol şi în şedinţa din 1 6  decembrie este încheiat 
Protocolul nr. 12, care în cele 10 articole ale sale va fixa linia de granHă mult 
discutată. Acest document trebuia supus aprobării guvernelor celor 7 Puteri. 
Documentului îi sunt  anexate: anexa nr. 1, plan al punctului de plecare de la 
Silistra, la scara 1 /30000 şi anexa nr. 3, crochiu general a l  graniţei româno
bulgare la scara 1 /30000. 

Fid
0
el atitudinii sale din tot timpul lucrărilor, comisarul rus face unele 

observilţii cu privire la textul instrumentului d iplomatic. În cele din urmă el 
va declara intenţia sa nestrămutatâ de a nu da consimţământul său rezul
tatelor lucrărilor Comisiei. 

Datorită acestei atitudini, ceilalţi comisari vor semna actul diplomat
ic, cu anexele sale, iar comisarul rus rămâne la declaraţia sa anterioară 
menţionând în plus că nu se va socoti pe deplin lămurit decâ t după 
întrunirea eventuală  a unei conferinţe a ambasadorilor. 

Conform acestora, Comisia îşi va amâna lucrările pentru 15 aprilie 
1879, delimitarea de teren suspenându-se datorită timpului nefavorabil. 22' 

Din nota generalului Ghica către I. Câmpeanu misnistul Afacerilor 
Străine, din 21 decembrie 1878, se vede că de fapt „Rusia ţine să împingă l inia 
de frontieră mai la  est de Silistra, numai pentru motive strategice" rn. 

În această rază, adică înlăuntrul hotarelor Dobrogei române se rdica 
Arab-Tabia, înălţime dominantă d in  împrejurările Silistrei. Faptul că s-a 
a tribuit României înăl ţimea Arab-Tabia, a fost pe deplin ratifica t cu ocazia 
lucrărilor Comisiei Europene de delimitare de către toţi reprezentanţii 
Puterilor semnatare a le Trata tului de la Berlin, afară doar de comisarul rus. 
Dar să vedem motivele pentru care unii au dorit şi a lţii s-au temu t să a tribuie 
Arab-Tabia Silistrei, adică Bulgariei. Ori de unde am privi, această înă l ţime 
stăpâneşte Silistra şi anulează valoarea strategică eventuală a acestei cetăţi 
sau ameninţă calea de comunicaţie dintre cele două maluri ale Dunării, dat 
fiind că după părerea unei comisii internaţionale de experţi, domină singu
rul punct potrivit construiri i  unui pod. Prin povârnişul ei apuseam Arab
Tabia neutal izează Silistra, prin cel răsăritean deţine cheia Dobrogei. w 
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În urma fixării traseului frontierei, în condiţiile prescrise de art. 46, 
:-;uvernul princiar a luat în stăpânire întreg teritoriul ce îi fusese a tribuit, 
inclusiv punctul Arab-Tabia 25> (Arab-Tabia fusese ocupa tă în urma scrisorii 
Ministrului d e  război N. Dabija către cpt. Vasiliu la 22 ianuarie 1879) 2(,) 

Spre a evita un conflict cu armatele Imperiale ruse care ocupau încă 
Bulgaria şi socotind că procedează în conformitate cu intenţiile Puterilor, 
Cabinetul Princiar a ordonat evacuarea zonei ce cuprinde Arab Tabia 7-1 9  
febr. 1 879, ora 8 seara m . 

Sesiunea a Ii-a a Comisiei are loc intre 29 aprilie - 23 septembrie 1 879 
2N) 

În nota nr. 1 034 a Agenţiei d iplomatice a României la Roma, agentul 
nostru Exarcu, scria Ministrului Afacerilor Străine V. Boerescu, că şi în 
această comisie delegatul român va aea un vot consulta tiv şi nu delibera tiv. 
2•1 De fopt această a doua sesiune a Comisiei a avut mai mult un caracter 
tehnic, <1dică să se asigure dacă construirea unui pod peste Dunăre este posi
bilă la locul indicat de către Comisie, sau să se asigure cel mult dacă 
strămutarea drumului de comunicaţie înspre un alt punct nu ar reprezenta 
pentru România sacrificiul care i-ar zdruncina finanţele J1•>_ Din lucrările sale 
se va vedea însă că şi a l tele erau problemele de rezolvat: Din telegrama 
cifrntă a lui Vârnav-Liteanu către Ministerul afacerilor Străine din 1 / 13 
noiembrie se vede că Germania dă ordin delegatului său pe lângă comisia de 
la Silistra, de a se pronunţa în favoarea României. Ei se sprijină în a obţine de 
la Europa recunoaşterea independenţei şi Arab-Tabia. 

Discu ţiile ce se vor purta şi în perioada urmă toare dovedesc că 
rezolvarea acestei probleme va mai dura .  

În nota nr .  4 din 3 ianuarie 1 880, g-ralul Ghica (ministrul 
plenipotenţiar la Petersburg) către V. Boerescu spunea că : 

1 .  „ Puterile se vor pronunţa în mod definitiv pe bază de 
majoritate şi prin înţelegere de la Cabinet la Cabinet asupra lucrării Comisiei 
tehnice europene. 

2. Că guvernul rus respinge hotărârea care face din Arab Tabia 
un cap de pod sub pretext că, Comisia şi-a depăşit mandn tul sprijinind-o pe 
consideraţii pur comerciale. 

3 .  Că guvernul imperial a făcut demersuri pe lângă Puteri spre 
a le determina să împă.rtă�ească punctul său de vedere. 

4 .  Că în caz de insucces, se va cere o compensaţie teritorială în 
folosul Bulgariei ."  

În nota circulară din 2/14  martie 1880 a Ministerului Afacerilor 
Străine către reprezentanţii României se ara tă neajunsurile ce ar decurge din 
darea unei compensaţii teritoria le Bulgariei, mai ales în punctele Arab Tabia, 
Carvă.n şi Deli Iusuf Kilise. Pe baza raportului col. Fălcoianu care participase 
la cele două Comisii de delimitare, se pune problema (în caz extrem) că in 
cazul unor compens<1 ţii acestea să se facă în regiunea Mangaliei Ju. 
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Cu ocazia Conferinţei ambasadorilor de la Constantinopol, d in 
aprilie 1 880 se încearcă o nouă aducere pe tapet a problemei stabilirii graniţei 
Dobrogei şi reglementarea chestiunii Arab Tabia :ui. 

În cursul lunii aprilie-mai 1880, în urma unei înţelegeri stabilite între 
Cabinetul din Viena şi cel din Petersburg, tratativele în vederea soluţionării 
definitive a diferendului privitor la Arab Tabia se vor purta la Sofia . 

Datorită ini ţiativei luate de Austro-Ungaria, Rusia s-ar părea că 
renunţă la o ati tudine care a ţinut în suspensie hotărârea unanimă a Europei. 
Ga ta de a se alătura opiniei prezentate de către Comisia tehnică, aceeaşi pu t
ere, doreşte să se adopte o formulă care să-i permită să revie asupra opoziţiei 
ei anterioare. Cabinetul din Viena ar consimţi spre a înlesni înţelegerea, să 
acorde Bulgariei drept compensa ţie pentru Arab Tabia, o oarecare rectificare 
a traseului iniţial, care redă împrejurimile sale oraşului Silistra. În acest fel 
motivul principal care îi d ictase guvernului rus refuzul  de a adera la lucrarea 
Comisiei Europene, este eliminat. S-a convenit ca Bulgaria să-şi dea adezi
unea la soluţia propusă, în schimb ar primi compensa ţia concedată de către 
Austro-Ungaria ''1• 

La 5 mai se aunge la un compromis, ce ar consta în a se menaja 
legumele şi poamele Silistrei. Se numeşte soluţia zarzavaturilor '1> 

La 25 august I 6 septembrie 1880 Ministrul adinterim al Afacerilor 
Străine, I. Bră tianu, trimite o telegramă ministrului, romăn la Constantinopol 
- D. Bră tianu - prin care anunţă că, întârzierea interveni tă la punerea Arab 
Tabiei în stăpânirea noastră se datoreşte faptului că Turcia nu a răspuns notei 
austriece privitoare la noul traseu şi că trebuie intervenit ca sultanul să sem
neze iradeaua promisă J5'. 

Sultanul obiecta că nu poate separa în două părţi chestiunea fron
tierelor Bulgariei şi să accepte graniţele cu România, înaintea aceleia cu 
Rumelia; ca atare el cere ca Pu terile să considere Cil defini tiv întreg traseul J1·1• 

Aprobarea sultanu lui s-a mai lăsat mult aşteptată şi abia la 28 iulie I 

9 august 1881 Legaţia României pe lăngă Poartă, prin nota nr. 491 anuntă că 
iradeaua definitivă pentru delimitarea punctului de frontieră Arab Tabiil, a 
fost eliberat{! (către CA. Rosetti, Ministru ildinterim al Afacerilor Străine) J71• 

La 7 / 19  august 1881 s-au dat modificările aduse art .  6 şi 7 ale actului 
din 17 decembrie 1878, fixând frontiera româno-bulgară stabilită de către 
Comisia de delimitare Jt<i. 
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32. Ibidem, f. 67. 

33. Ibidem, f. 1 12-1 1 4 . 

34. Ibidem, f. 1 09  şi verso. 
35. Ibidem, f. 203. 

36. Ibidem, dos. 1 1 2, f. 242. 

37. Ibidem, dos. 1 10, f. 284. 

38. Ibidem, dos. f. 287. 
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Colonelul 
ŞTEFAN 
FĂLCOIANU 
(1835-1905) 
însărcinat de 
Mihail Kogălniceanu să 
întocmească un raport 
privind situaţia din 
Dobrogea l a  19 oct .  
1 878. 

Aspects de l'activite de la Commission europeenne pour la delimitation 
de la frontiere de sud de la Dobroudja 

- Resume -

La guerre russo-turque s'acheve par le traite de paix de San Stefano, un 
vrai chef-d'oeuvre de la diplomatie russe. La Russie obtenait  tout, notam
ment ce qui etait a conquerir, mais elle a escamote avec habilete Ies avantages 
qu'elle s'etait fait assurer. 

L'auteur presente quelques aspects de l 'activite de la Commission 
europenne pour la delirnitation de la frontiere de sud de la Dobroudja. Les 
discussions ont demontre que la resolution de ce probleme al la i t  d urer 
longtemps et que la delegation roumaine avait seulement un role consul ta tif 
et non pas deliberatif. 

Au 17 /19  aout 1 881 on a prononce Ies modificatiuons pour Ies articles 6 
et 7 du document du 17 decembre 1 878, fixant la frontiere roumaino-bulgare 
etablie par la Commission chargee de la delimitation. 
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Jon IONESCU 

DIFICULTĂŢILE TRASĂRII FRONTIEREI DUNĂRENE 
INTRE ROMANIA ŞI BULGARIA, EFECT AL VICIILOR 

DE TEXT, RED ACT ARE ŞI PROCEDURĂ lN URMA 
TRATATULUI DE LA BERLIN 

Congresul de la Berlin, convocat în vederea revizuiri Tratatului de la 
San-Stefano emitea la 1 / 1 3  iulie 1 878 ", documentul final cu acelaşi nume, 
devenit act juridic internaţional cu titlu execu toriu. Departe de a fi rezolva t 
toate problemele pe are le conţinea, tratatul semăna germenii altor discuţii şi 
neaunsuri în păienjenişul de relaţii care complicau şi mai mult rezolvarea 
„chestiunii orientale". Dorinţa de-a realiza un compromis s-a reflectat şi-n 
ordinea de zi care, bineînţeles, nu a mai fost tot aceeaşi de la San-Stefano. La 
propunerle lui Bismark primn problemă discutată a fost aceea a delimitării şi 
organizării prin acorduri bilaterale, discuţiile au fost lungi şi dificile dar 
direct sau ind irect ele priveau România 2>. 

Articolul 2 al  Trata tului de ln Berlin fixează frontiera de nord a 
Bulgariei, cu a l te cuvinte frontiera bu lgaro-română, astfel: „ Frontiera 
urmează la Nord ţărmul drept al Dunării de la vechea fruntarie a Serbiei 
până la un punct care se va hotărî de o comisie europeană, la răsărit de 
Silistra." J> 

Articolul 46 al aceluiaşi Tratat de la Berlin era practic compelmetar 
articolului al 2-lea, conţinând precizări doar pentru frontiera de uscnt dintre 
Romănia şi Bulgaria care se refereau la faptul că „linia graniţei (de uscat) se 
vn fixa la faţa locului de comisia europeană instituită pentru delimitarea 
Bulgariei " •>. Dacă s-ar fi aplicat întocmai prevederile art. al 2-lea, practic ar fi 
însemnat că Bulgaria să nu beneficieze de nici cea mai mică suprafaţă de 
luciu de apă, întrucă t ţărmul drept al Dunării nu era altceva decât malul 
bulgăresc. Sesizând viciul de formulare, puţin înainte de a se întruni comisia 
de deliberare a Bulgariei, cabinetul imperial rus a făcu t cunoscut celorlalte 
consemna tare nle tratatu lui berlinez părerea sa, în lipsa unor alte prevederi 
explici te, că linia de frontieră pe Dunăre din tre Romania şi Bulgaria ar trebui 
să fie talvegul„ acestui fluviu ". Această părere care modifica în fond textul 
articolului 2 al Tratatului de la Berlin era propusă şi susţinută de principiul 
autori tă ţii lucrului judecat, bazat fiind pe Tratatul de la Adrianopol din 1829 
care fixase drept frontieră intre provinciile Imperiului Otoman şi Principa tele 
dunărene, talvegul Dunării "'. De asemenea comisia mixtă din 1830, formată 
din delegaţiile Rusiei, Turciei, Valahiei şi Moldovei şi reunită pentru apli
carea Trata tului adrianopolitan, în sensul delimitării apelor danubiene vala
ho-bulgare, nu efectuase nici ea delimitarea pe talveg aşa cum se cerea de 
drept pentru că în fapt recunoştea că obstacolele din dreapta talvegului care 

90 



aparţineau provinciilor otomane urmau să intre în posesia Bulgariei. 
Toate cabinetele admiţând acest mod de interpretare a art .  2 al 

Tratatului de la Berlin au autorizat pe membrii comisie de delimitare a 
Bulgariei să privească drept o eroare de redactare cuvintele „ ţărmul drept" şi 
sâ ia talvegul ca limită de suveranitate dintre România şi Bulgaria . 

Când însă comisia din 1 879 a încercat să aplice talvegul pentru a 
determina frontiera româno-bulgară pe Dunăre s-a izbit de urmă toarea difi
cultate: Tra ta tul de la Adrianopol fixase talvegul ca frontieră intre Poartă şi 
Principatele Dunărene dar comisia de delimitare din 1 830 luase linia medi
ană a fluviului drept talveg, repartizând Valahiei ostroavele ce se găseau mai 
aproape de ţărmul stâng şi provinviilor otomane (al Bulgariei) pe cele situate 
mai aproape de cel drept. Acest mod de a proceda, deşi erona t în formă părea 
just în fond. Într-adevăr, posesiunea ostroavelor fiind chestiunea principală 
în fixarea frontierei pe Dunăre şi talvegul fiind o linie care, pe Dunăre vari
ază în fiecare an, uneori şi de mai multe ori pe an, talvegul frontieră nu deter
mină. pozitiv posesia lor încâ t chiar comisia de determinare a Bulgariei din 
1879 a admis că talvegul odată recunoscut, frontiera să rămână inie de gran
i tă, oricare ar fi schimbările talvegului real, până la al tă recuoaştere. Prin 
urmare talvegul frntieră e o liniei convenţională, linie care nici măcar nu are 
meritul de a împărţi în două părţi egale cursul fluviului Dunărea spre a 
reglementa astfel şi probelma pescuitului.n 

În afară de toate acestea este ştiu t că uzanţa a determinat totdeauna 
posesiunea ostroavelor ce apăreau pe Dunăre, întocmai ca şi comisia de 
delimitare din 1830; acelea ce au apărut mai aproape de malul s tâng au 
devenit posesiuni a le  României, iar  cele ce au apăru t  în apropierea malului 
drept în posesiunea locutorilor celuilalt  mal, adică a le Bulgariei. 

Se poate vedea că în comisia din 1 830 deşi s-a săvârşit o eroare de 
formă, luându-se mediana în loc de talveg drept frontieră, în fond s-a proce
dat judicios fixându-se corect frontiera. 

Comsia din 1879, adoptând talvegul ca frontieră, s-a lovit şi de difi
culta tea prin care o parte din ostroavele recunoscute ca aparţinând Valahiei, 
conform hărţii şi listei din 1830, se găseau în dreapta acestui talveg şi deci ar 
fi trebuit să revină Bulgariei. 

Comisia a fost obligată, în urma, propunerilor delega tului I ta liei, să 
amâne delimitarea după ce problema se va studia mai profund .  mai târziu în 
şedinţa din 20 septembrie 1879, comisia a emis actul prin care s-a fixat fron
tiera dunăreană a Bulgariei cu România prin cinci articole: 

Art. 1 La nord, intre vechea frontieră a Serbiei şi frontiera provin
ciei române, Dobrogea, linia de delimitare urmează talvegul Dunării, aşa 
cum va fi recunoscut printr-o primă înţelegere între cele două state interesate 
şi apoi prin verificări periodice; 

Art. 2 Talvegul Dunării este linia celor mai mari sonde, care co
respunde în general cu drumul de navigaţie cel mai bun la vale în timpul  
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a pelor scăzute în mod obişnuit. 
În cazul când fluviul are două braţe navigabile, acela dintre ele care 

în cursul liniei talvegului său va da o sondă mai mică, nu va putea fi consid
erat talvegului fluviului. 

Totuşi pentru a nu aduce o ştirbire a drepturilor stabilite anterior (la 
1 878), toa te ostroavele situate la dreapta talvegului care în delimitarea exe
cutată în virtu tea trata tului special de la Adrianopol de la 2/14  septembrie 
1 829, relativ principa telor Moldovei şi Valahiei, şi au fost a tribuite lor, vor 
rămâne a lipite de România; toate acelea care situate la stânga talvegului au 
fost a tribite provinciilor de pe malul drept al  Dunării, vor face parte din 
Bulgaria .  

Art. 3 O listă anexată cu numele ostroavelor a tribuite celor două 
părţi intereste în delimitarea sus citată e conformă cu indicaţiile hârtii stablite 
în 1 830 pentru înţelegerea ziselor opera ţii şi al cărui original e dt"pus la 
Sublima Poartă; 

Art. 4 Talvegul Dunării odată recunoscu t (conform art. 1 şi 2 şi cu 
restricţiile art.  3) va fi limita de suvcranitll tc până la recunosterea următollre, 
oricare ar fi schimbările ce ar suferi talvegul real în intervalul de la o 
recunoaştere la a l ta .  

Art. 5 Câ t despre drepturile de proprietate de  folosire ş i  de  uz  din 
partea particularilor, comunelor sau statului asupra ostroavelor şi apelor flu
viului, ele vor trebui să facă obiectul unei convenţii între cele două guverne 
riverane fără prejudiciul art. 4 al trata tului de la Berlin care lasă Comisiei 
Europene, (asistată de delegaţii statelor riverane) elaborarea regulamentelor 
de navigaţie de poli ţie fluvială şi de supraveghere de la Porţile de fier, până 
la Galaţi. H) 

Această convenţie va determina în vii tor principiile pe care se va 
sprijini proprietatea depunerilor şi acele a insulelor ce ar putea să se formeze 
pe cursul fluviului. 

Ea Vll enumera lucrările, în cursul şi pe mllfginilc fluviului, care fiind 
de natură a determina în urma �chimbării de talveg, nu vor putea fi execu
tate decâ t prin consimlământul unanim al ceor două guverne riverane. 

(Conform art. 3, comisia a întocmit lista cu ostroavele având de bază 
listele de la 1 830). 

· 
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NOTE 

1 .  Istoria României în date, Chişinău, Mica întreprindere - editorial -
pol igrafică „Crai Nou ", 1 992, p. 235. 

2. România în relaţiile interaţionale 1699-1939, laşi, Editura Junimea 
1980, p. 293. 

3. Documente privind istoria României. Războiul pentru 
independenţă, Voi . 9., Bucureşti, 1 955, p. 371 . 

4. Ibidem, p. 384. 

· 

„ talveg - linia care uneşte cele mai mari adâncimi de pe cursul unui 
fluviu sau râu. 

5. Fondul documentar al  Muzeului Marinei Române (M.M.R.), Mss. 
Locotenent comandor Boerescu, Inspector silvic, Chihaia, Memorii 
asupra posesiunii ostroavelor de pe Dunăre de la Silistra la gura 
Văei, 1890, f. 1 .  

6. Politica externă a României. Dicţionar cronologic, Bucureşti, Ed itura 
ştiinţifică şi enciclopedică, 1986, p. 1 00. 

7. Politica externă a României ... p. 1 01 .  
8. Fondul documentar al M.M.R., loc. cit., f. 1 -4. 

Les difficultes du tracement de la frontiere danubienne entre la 
Roumanie et la Bulgarie, effet des vices de texte, redaction et procedure 

du traite de Berlin 

- Resume -

Le traite de Berlin n 'a pas resolu la multi tude de problemes avec lesquels 
le Bqd-Est europeen se confrontai t. L'article 46 de ce trai te, par son ambigui
te, a eree un etat de tension entre la Roumanie et  la Bulgarie culminant avec 
des actions armees et une activi te diplomatique effervescente. Les v ices de 
texte, redaction et procedure du contenu de l'article en question on t represcn
te le lest gui, ulterieurement, a pese lourd et negativement dans le deroule
ment des rapports roumaino-bulgares pendant unc logue periode. 
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Nicolina URSU 

îNCEPUTURILE ADMINISTRAŢIEI ROMÂNEŞTI 
îN DOBROGEA (1878-1880) 

În tre anii 1 878-1 880 Dobrogea va fi administrată printr-un rgim de 
regulamente cu putere de lege, regim justifica t de starea dezastruoasă 
moşteni tă de la Imperiul otoman şi de imensa responsabilitate asumată de 
statul român prin restabil irea suveranită ţii sale asupra vechiului ţinut 
românesc dintre Dunăre şi Mare. Regimul special aplicat  Dobrogei după 
1 878 nu va însemna aba terea de la scopul primordial urmă.rit de sta tul român 
şi anume, cuprinderea provinciei în structura unitari'I a statului din care făcea 
parte. La elaborarea regulamentelor şi a decretelor-lege au colborat valoroşi 
oameni de sta t, Mihail Kogălniceanu, CA. Rosetti, Eugen Stănescu, toţi sub 
controlul şi cu acordul  domnitorului Carol, numit pe drept cuvânt „părinte 
al Dobrogei". Prin oceste mc'lsuri, pregă ti tă cu optimism şi diplomatie, dorită 
şi aşteptati'I de marea majori tate a populaţii dobrogene, s-a înfăptui t reinte
grarea Dobrogei, a l  doilea pas în procesul de edificare a statului unitar 
român. 

La şedinţa din 6/18  noiembrie 1878 a consiliului de miniştri a fosl 
aprobată comisia pentru preluarea administra tivă a Dobrogei. La prop
unerea lui Mihail Kogălniceanu, comisia a fost a lcă tuită din cinci delegaţi, 
reprezentând diferite ministere cu atribuţia de a „proceda la luarea în pose
::iune a Dobrogei şi la instalarea autorităţilor noastre militare şi civile din 
această privincie" n .  

Comisia era a lcătuită din Nicolae Catargi, deleat principal din partea 
Ministerului de Externe, cu funcţia de comisar român pe lângă armata rusă, 
Simion Mihăilescu din partea Ministerului de Justi ţie şi colonelul Pila t din 
partea Ministerului de Război. Ul terior, S. Mihăilescu şi M. Poenaru Bordea 
primind al te însărcinări vor fi înlocuiţi cu Ghe. Persiceanu, ca reprezentant al 
Ministerului de Interne, a l  cul turii şi Instrucţiunii publice şi cu Ghe. Liciu, 
preşedintele curţii de Apf'l Focşani, ca reprezentant al Ministerului de Justiţie 
1>. Peste două zile această comisie era deja prezentă în Dobrogea. 

La data de 13/25 noiembrie 1878, domnitorul Carol a semnat decre
tul pentru „ Regulamentul pentru împărbrea şi organizarea administrativă a 
Dobrogei" .ii_ Redactat de ministerul de interne CA. Rosetti, regulamentul 
stabilea în cele 30 de articole, d ispoziţii despre modul de organizare şi 
administrare a teri toriului dobrogean şi a tributiilc ce decurgeau de aici. 
Astfel, în prima parte se stabilea împărţirea Dobrogei în trei judeţe (distincte) 
Tulcea, Constanţa şi Silistra Nouti . Judeţul Tulcea se împărţea în patru plăşi : 
plasa Tulcea, Sulina, Măcin şi Babadag: judeţul Constanţ;i se imăprţea în trei 
plăşi : plasa Constanta, Mangalia şi Hârşova; judeţul Silistra Nouă se 
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împărţea în plasa Medgidia şi plasa Silistra Nouă . 
În partea a doua, regulamentul prezenta a tribuţiile primarilor, 

administratorilor de plasă, prefecţilor şi poliţailor; în fecare oraş sau târg se 
înfiinţa un serviciu de poliţie. Fiecare sat a lcătuia o comună care era admin
istra tă de un primar, asistat de un consiliu comunal compus din pa tru mem
bri şi ales după obiceiul locului, d intre săteni. Prefectul era reprezentan tul 
guvernului şi se îngrijea de ordinea publică, garantarea proprietă ţii şi a 
averii, a onoarei şi libertăţii individuale, ocrotirea drepturilor şi libertăţilor 
tuturor cultelor religioase (art. 10). Prefectul administra după legile ţării şi 
obiceiurile locale (art. 1 1 )  •l, având în subordinea sa toţi funcţionarii admin
istrativi şi poli ţieneşti. De asemenea el îi numea pe primari şi avea obligaţia 
să raporteze guvernului la cincisprezece zile „asupra activităţii şi asupra 
îmbunătăţrilor şi reformelor ce ar fi necesare de introdus în legisla ţia locală 
pentru a se apropia cât mai mult de legislaţia generală a ţări i" 'l, deoarece se 
prevedea în articolul 17 „menţinerea iubirii şi frăţiei între diferitele naţion
alită ţi şi culte prin respectarea datini lor şi dogmelor fiecărui cult va face 
prima ocupaţiune a prefectului" M. Aceleaşi îndatoriri le avea şi administra
torul de plasă . Primari erau numiţi de către prefect dintre cei cinci membri 
aleşi în consiliul comunei de către locuitori. Deoarece religia nu constituia un 
obstacol în  promvarea funcţiilor, de obicei primarul era a les din rândul cul
tului cel mai numeros. 

În ziua de 13/25 noiembrie 1878 a fost numit şi personalul adminis
tra tiv pentru fiecare prefectură, respectiv prefecţi, administratorii de plăşi, 
poliţaii, şefii de birou, arhivari şi translatorii, aceştia din urmă necesari pen
tru a asigura înţelegerea cu locuitorii care nu vorbeau româneşte. Prefect al 
judeţului Constanţa a fost numit Remus Opreanu fost procuror general la  
curtea de apel Bucureşti, iar  ca director al prefecturii Luca Elefterescu, fost 
procuror la tribunalul Muscel. Prefect al judeţului Tulcea a fost numit 
Gheorghe M. Ghica, fost ministru, iar ca director a l  prefecturii, N . •  Burchi, fost 
director în minister. Prefect al judeţului Silistra Nouă cu reşedinţa la Rasova, 
a fost numit generalul Tabia Gherghely, fost ministru, iar ca director al pre
fecturii a fost numit Alexandru Macedonski, fost director de prefectură în 
Basarabia sudică n. Cei numiţi vor fi insta laţi în funcţii în perioada 1 8-28 
noiemrbie 1 878 şi vor depune jurământul de credinţă fa ţă de statul român.  În 
perioada următoare acest personal se va confrunta de multe ori cu situaţii 
dificile care necesitau mult tact, pricepere şi principialita te, cali tăţi da torită 
cărora greutăţile au fost depăşite iar aplicarea prevederilor regulamentare a 
fost rezolvată favorabil. 

La data de 23 noiembrie 1878 a început operaţiunea de preluare a 
administraţiei româneşti de la autorităţile ruse care erau staţionate în 
Dobrogea din data de 8 iunie 1877, exerci tând în regiune prerogativele de 
ordine publică şi fiscală caracteristice unui regim de ocupaţie. Deşi până la 28 
noiembrie 1878 preluarea administraţiei de autorităţile româneşti a fost 
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încheiată, totuşi trupele ruseşti au părăsit provincia abia în aprilie 1 879 "'. La 
29 noiembrie 1 878 Nicolae Catargi telegrafia Ministerului de interne că „mis
iunea a fost îndeplinită şi comisia a părăsit Dobrogea" ••. La 22 aprilie 1 879 
prefectul de Tulcea Ghe. M. Ghica telegrafia la rândul său la Bucureşti, 
raportând plecarea ul timilor solda ţi ruşi w•. 

După preluarea administraţiei româneşti se va trece la organizarea 
primelor a legeri comunale pentru alcătuirea consiliilor locale şi desemnarea 
primarilor în cele trei judeţe. În judeţul Constanţa prefectul Remus Opreanu 
a preluat, imedia t după instalare, girarea afacerilor municipale până la insti
tuirea noului consiliu municipal.w În judeţul Tulcea, prefectul Gh. M. Ghica 
a fost nevoit să dizolve vechiul consiliu şi să-l înlăture pe primarul Gheorghe 
Ghenoglu, de origine bulgară care nu-şi ascunsese sentimen tele 
a ntiromâneşti, încercând să le transmită şi comunităţii bulgare din oraş. 
Consiliul rămăsese fidel autorităţilor ruse care îl numise în funcţii. A fost 
numit u n  nou consiliu alcătuit din Mihai Petrescu, primar, bulgarul 
Ceauzoglu, mai receptiv la evenimente, V. Sotirescu epitrop al  bisericii 
româneşti şi Izet Efendi, fost primar. Propunerile vizau personalităţi de 
seamă ale oraşului, din toate etniile, cărora li se recunoşteau meritele per
sonale şi experienţa dobândită în conducerea oraşului 12>. 

Pentru organizarea alegerilor locale, prefecţii au studiat şi aplica t 
dispoziţiile legii electorale, comunale şi judeţene din ţară, ţinând seama în 
aplicarea lor de afinităţile majori tăţii populaţiei şi de obiceiurilor locale. 
Urmărindu-se efectruarea alegerilor în condi ţii optime se făceau apeluri către 
forurile superioare pentru obţinerea de fonduri suplimentare şi se solicitau 
precizări de natură organizatorică, în vederea întăririi autorităţii comunale. 
La a legeri au participa t toţi contribuabilii, cetăţeni stabili, cu un venit de cin
cizeci de lei, dreptu l  de a fi aleşi avându-l cei care depăşeau un venit de o 
sută de  lei m. Fiecare comunitate şi-a alcătuit liste separa te, având dreptul la 
un reprezentant  în consiliul comunal.  În urma alegerilor desfăşura te în 
judetul Constanţa au fost alesi : în plasa Constanţa 4 primari români, 27 pri
mari musulmani şi un prim<1r bulgar; în plasa Mangalia, în cele 48 de comune 
au fost aleşi 45 primari musulmani şi 3 primari români. La Mangalia, deşi 
majorita tea populaţiei era musulmană a fost numit primar românul Florea 
Iacob, originar din Transilvania, „om cu mare greuta te, stabilit acolo de mulţi 
ani, singurul de na ţionalita tea noastră " 1", cum era recomandat de prefectul 
Remus Opreanu. În plasa Hârşova, în cele 15 comune au fost aleşi 7 primari 
români, 7 primari musulmani şi un primar bulgar. La 1 2 decembrie 1 878, pre
fectul Remus Opreanu a constituit consiliul comunal al oraşului Constanţa 
din rândul căruia l-a numit primar pe Antonio Alexandridi. Consilieri erau 
bulgarul Vasile Gambu, musulmanii Ali Cadâr şi Hafuz Regep şi israelitul 
Bahor Seni isi.  Cancelaria primăriei era forma tă din perceptor, copist, arhivar 
şi secretar. 

Alegerile pentru consil iile comunale din judeţul Silistra-Nouă s-au 
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desfăşurat conform mărturiilor „în linişte". Raportul prefecturii din 1 0  
decembrie 1878 relata modul de desfăşurare a l  acestora l a  Cernavodă şi 
Medgidia. „La Cernavodă, întâ i  au vota t românii, imensa majoritate, a l  
doilea musulmanii, iar  (în) a l  treilea rând grecii ş i  celelalte naţionalită ţi care 
sunt minoritatea". În consiliul comunal au fost aleşi preotul Dimi trie 
Chirescu, Vasile Stancu, Sahir Mustafa şi Ismail Ceauşi, fost locotenent în 
armata otomană. La Mangalia au fost aleşi 3 musulmani şi 2 bulgari 'n>. În 
plasa Medgidia erau 8 primari români, 21 musulmani şi 2 bulgari. În plasa 
Silistra-Nouă erau 14 primari români, 19 musulmani şi 6 bulgari 171• 

În judeţul Tulcea alegerile începute la sfârşitu l  anului 1 878 s-au ter
minat în martie 1 879. În general, alegerile s-au desfăşura t paşnic, o situaţie 
mai tensionată înregistrându-se în oraşul Sulina '"'. În funcţia de primar a l  
oraşului Tulcea a fost numit Teodorof, reprezentant  a l  comunităţii bulgare, 
om capabil şi priceput în probeleme de administraţie, marginaliza t de fostele 
au torităţi ruseşti, pentru că în timpul stăpânirii otomane, remarcat pentru 
activita tea sa, fusese răsplătit cu titlul de bei '"'. Ajutor de primar a fost ales 
Mhail Petrescu, transilvănean aşezat în Dobrogea din 1848, înflăcăra t patriot 
care ridicase pe propria chel tuială unul dintre arcurile de triumf pe care a tre
cu t armata română în Tulcea. De asemenea, cum mărturisea el însuşi, l-a 
însoţit pe colonelu l  Ştefan Fălcoianu în misiunea sa prin Dobrogea 2111• Din 
arhivele vremii desprindem şi a lte nume de primari: la Babadag a fost numit 
primar bulgarul Stoian Tanasov, iar aju tor de primar românul Manole Ion; la 
Măcin a fost numit primar Ioan Anton; la Isaccea în funcţia de pimar a fost 
numit Neocli Carantino m. 

Autorităţile române sub supravegherea şi coordonarea permanentă 
şi directă a guvernului au căuta t  cele mai eficiente mijloace de administrare 
a teritoriului recent reintegrat în graniţele statului român, impunând unele 
modificări în organizarea administrativă. Astfel reşedinţa judeţului Silistra 
Nouă a fost stabilită în satul Rasova pe motiv că acesta era locuit de români, 
dar neavănd condiţiile şi imobilele necesare pentru funcţionarea aparatului 
administrativ, reşedinţa a fost muta tă începând cu data de 1 ianuarie 1 879 la 
Cernavodă. În luna aprilie 1879 se va desfiinţa şi judeţul respectiv acesta 
fiind alipit judeţului Constanţa '21• 

NOTE 

1. Arhivele Nationale Istorice Centrale, Bucureşti, Fond Ministerul de lnteme-
Administrative, dosar nr. 226/1 878, f. 1 04. 

2. Loc. cit., Fond Casa Regală, dosar 41 / 1878, f. 62-63. 

3. Loc. cit., Fond Ministerul de intem�Admnistrative, dosar 264/ 1878, f. 9. 

4. Loc. cit., f. 1 0. 

5. Ibidem 
6. Ibidem. 
7. „Monitorul Oficial", nr. 258, d in 19 noiembrie I 1 decembrie 1 878, p. 7225-7226. 

8. N. Ciachir, Controbulii privind istoria Dobrogei (aprilie 1 877 - noiembrie 1 878), în 
„Revista de istorie", an V, nr. 1, 1962, p. 167 şi urm. 
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9. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, Fond Ministerul de Interne-
Administrative, dosar 226/1878, f.1 
1 0. Loc. cit., f. 1 0; N. Ciachir, op. cit, p. 1 75. 
1 1 .  Arhivele nationale Istorice Centrale, Fond Ministerul de interne-Comunale, dosar 
222/1 878, f. 7. 
1 2. Loc. cit., f. 1 -2. 
1 3. Loc. cit. dosar 34/1878, f.87-94. 
1 4. Loc. cit. dosar 222/1878, f.8. 
15. Arhivele Statului Constanta, Fond Primăria Constanţa, dosar 1 /1 878, f .  35. 
16. Arhivele Nationale Istorice Centrale, Bucureşti, Fond Ministerul de interne 
Administrative, dosar 223/1 878, f. 1 -3 
1 7. Loc. cit., Fond Ministerul de Interne-Comunale, dosar 134/1878, f. 48-51 .  
1 8. Loc. cit., dosar 222/1 878, f. 1 1 -16. 
19. Loc. cit.,  f. 61 -62. 
20. Loc. cit., f. 1 44 .  Pcntni meritele sale Mihail Petrescu va ii distins de guvernul roman 
cu „Steaua României". 
2 1 .  Loc. cit., f. 5 ş i  f.10. 
22. Statistica din Roffiănia. Tipografia statului, Bucureşti, 1879, p. 1 şi p. XII. 
23. Legea pentru organizarea Dobrogei, Imprimeria statului Bucureşti, 1880, p. 1 -26. 

Les debuts de l'administration roumaine en Dobroudja 
(1878-1880) 

E ntre Ies annees 1878-1 880, la Dobroudja est administree par un regime 
de reglements â rang de loi a meme de preparer la reintegration totale de la 
province dans la structure unita ire de l 'Eta t  roumain. A cette fin, le 
" Reglement pour la division et l 'organisation administrative de la 
Dobroudja" est entre en vigueur. 

Au 23 novembre 1878, Ies autori tes roumaines se sont instal lees et s'est 
declenchee l'operation de transfert de l 'administration des autori tes russes 
vers Ies au torites roumaines. A la fin de 1 878 et au debut de 1879, se sont 
organisees et deroulees Ies premieres elections communales pour Ies conseils 
locaux et pour la designa tion des maires dans Ies departements dobroud
jiens. 

Les elections se sont deroulees de maniere democratique, etant eclus des 
citoyens roumains, represen tants de toutes Ies ethnies de la province, dans 
l'esprit du "modele interethnique dobroudjien", caracteristique pour la 
province situee entre le Danube et la Mer Noire. 

On est sorti du provisoire par la promu lgation au 9 mars 1880 de la "Lai 
por l'organisation de la Dobroudja", consideree par le grand homme poli
tique Mihail Kogălniceanu "la constitution" de la Dobroudja.  
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Cornel GREA VU 

CONSECINŢELE REVENIRII DOBROGEI ÎN GRANIŢELE 
ROMANIEI ASUPRA CREŞTERII POTENŢIALULUI 

NAVAL DE APĂRARE A MARINEI MILITARE 

Bazele marinei naţionale au fost puse după pacea de la Adrianopol 
din anul 1829, când s-au înfiinţat primele formaţiuni de marină mili tară, în 
Muntenia şi Moldova, dotate cu nave, ce aveau misiunea de „ . „  priveghea cu 
cel mai mare amănunt, atât în l iman cât şi pe toată însemnata linie a 
Dunării". Fireşte, erau nave specifice timpului caice cu vâsle, şalupe cu rame 
şi vele. 

După unirea Principa telor, flotilele ţărilor române au cunoscut o 
perioadă de progres, fiind unite într-o singură flotilă prin decretul emis de 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 22 octombrie 1 860. 

În anii premergă tori războiului pentru independenţi'\ al României au 
intrat în dotarea flotilei române câteva nave moderne cum au fost „România" 
prima navă cu aburi lansati'\ la Giurgiu în anul 1 864 apoi „Ştefan cel Mare" în 
1867, canoniera „ Fulgerul "  în 1 873 şi şalupa torpiloare „ Rfmdunica" în 1 875. 

Printr-o convenţie încheiată cu Rusia, aceste nave au fost închiria te 
armatei ţariste, aceasta neavând nave militare la Dunăre. Ele au participat la 
numeorase misiuni, printre care transporturi de trupe şi materiale de luptă, 
la sprijinirea amplasării podurilor de vase de la Siliştioara - Măgura şi Turnu 
Măgurele - Nicopole, a barajelor de mine de la Nedeea, Reni şi Brăila. Dar cel 
mai important eveniment naval a fost lega t de şalupa torpiloare „ Rânduni
ca" care în noaptea 25-26 mai 1877, având la bord un cunoscător al  zonei pe 
maiorul Ioan Murgescu, viitor amira l  şi comandant al Flotilei române, a scu
fundat pe canalul  Măcin monitorul otoman SEIFI cu un deplasament de 2500 
t. în timp ce „Rândunica" avea numai 9 t. Marinarii şi ofiţerii debarcaţi de pe 
navele închiriate au deservit cele 8 baterii de coastă de la Calafa t  în faţa pu
ternicei cetăţi otomane Vidin. 

Revenirea Dobrogei în graniţele României a avut o însemnătate 
foarte mare pentru poporul român şi a viitorului lui. 

Ieşirea la mare, după atâtea secole, a dus la creşterea deosebită a 
potenţialului naval de apărare fluvial şi maritim, dar mai ales a legăturilor pe 
apă a României cu lumea. 

După războiul de independenţă, marina militari'\ a H.omâniei a 
cunoscut o dezvoltare însemnată. Ea a fost mărită corespunzător sarcinilor 
mari care sti'\teau în faţa statului român independent: api'lrarea graniţelor pt' 
apă ale ţării, asigurarea poliţiei pe Dunăre şi pe coastele mării, asigurarea 
Iegi'\turii cu Dobrogea . În acest scop s-au realizat pâni'\ la primul război man-
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dial  trei programe de dotări cu nave, totalizând 37 de unită ţi dintre care 1 8  
destinate a tacului cu torpile, 1 1  pentru a tacul c u  artileria navală şi 7 de 
poliţie. 

S-a avut în vedere în perspectiva creşterii unită ţilor navale şi asigu
rarea cu cadre specializate necesare la bordul navelor. În acest scop în anul 
1 881 se înfiinţează „Şcoala copiilor de marină " de la Galaţi pentru pregătirea 
viitorilor ofiţeri. Până la această dată aceştia urmau academile navale de la 
Livorno ( I ta lia) şi Brest (Franţa). Dar adevărata marinărie se învaţă la bordul 
unui velier. De aceea în anul  1 882 se achizi ţionează un bric construit  la 
Londra şi botezat de ambasadorul român în Anglia, scriitorul Ion Ghica, cu 
numele marelui voievod Mircea. Această navă, având ca prim comandant pe 
C-dorul Vasile Urseanu, a pregătit la bordul său 40 de promoţii de viitori 
ofiţeri pentru marina militară şi comercială. Aflat la Gala ţi în anul 1944, după 
ce fusese ofiţeri pentru marina militară şi comercială. Aflat la Galaţi în anul 
1 944, după ce fusese scos din serviciu cu mulţi ani în urmă, nava servea 
depozitarea ma terialelor sani tare. 

Explodând o bombă în apropiere, parâma de legătură cu cheul este 
ruptă, se aprind -:âteva butoaie cu spirit, iar nava arzând, în derivă dispare 

Bricul "Mircea" 1 882-1994 
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în Dunare. 
Acelaşi şantier londonez contruieşte pentru Dunăre între 1882-1 884 

3 şalupe canoniere, 6 şalupe de poliţie şi 3 torpiloare, toate servind în mari
na română p<ină în al I I-iea deceniu al secolului nostru . 

În progra mul al doilea de dotări navale din anul 1888 a intra t în ser
viciul flotei militare maritime crucişătorul „Elisabeta ", nava foarte modernă, 
bine armatti şi de mare viteză. În acelaşi program se construiesc în Franţa 3 
torpiloare „Sborul", „Zmeul" şi „Năluca " pentru fluviu. Se mai adaugă flotei 
dunarenc după 1 894 4 şa lupe torpiloare care pe sectoare făceau poli ţia por
turilor de la Brăila la Turnu Severin .  

Creşterea parcului naval a a tras după sine perfecţionarea ş i  moder
nizarea mijloacelor de întreţinere şi reparare, chiar de constructic de nave 
militare. 

Drept urmare, încă din 1879 se promulgă un decret prin care fostelor 
a teliere a le flotilei d in Galaţi li se dau o organizare proprie, consti tuindu-se 
într-o întreprindere de construcţii şi reparaţii care de la această dată va 
funcţiona dub denumirea de „ Arsenalul Flotilei". 

Un momen t important în succesivele dotări şi organiztiri ale marinei 
militare îl constituie Decretul din 26 februarie 1 896 când comandan tu l  
Flotilei de  Război, cum va fi de acum numi t, se  constituie în  două mari 
forma ţiuni navale: Divizia de mare cu sediul la Constanţa şi Divizia de 
Dunăre cu sed iul la Galaţi, urmând ca acest decret să fie legifera t prin Legea 
de organizare a Marinei militare din 22 mai 1898. 

Cu aceeaşi lege se introduc gradele specifice de marina, fată de cele 
an terioare împrumutate de la trupele de uscat, a tc.it sub aspect! terminologiei 
ci'lt şi al epoletului cu truse. 

A fost necesar să se întreprindă şi măsuri pentru asigurarea de na
viga tie pe Dunăre şi pc litoralul românesc al Mării Negre. 

Prin asigurarea hidrografică a naviga ţiei se în ţelege ansamblul de 
lucrări execu tate în scopul creşterii cond iţii lor optime necesare deplasării în 
siguranţă a navelor maritime şi fluvia le. În acest scop se edi tează „cărţi pilot" 
care conţin informa tii despre condi ţiile de navigatie, se construiesc semnale 
de navigaţie pe ţărm pentru orien tare într-un anumit sector, sunt rea lizate 
hărti de navigaţie. 

De asemeni se realizează o informare permanenta şi orientativă prin 
„avize pentru navigatori" i buletinul hidrometeorologic. 

Lucrările de amenajare de ncwigaţie a coastei romfineşti au începu t în 
a Jl-a jumă tate de secol XIX, având ca obiectiv asigurarea intrării pe gurile 
Dunării .  

În marina noastră primele lucrări h idrografice s-au execu tat în anul 
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1 882 pe Dună.re în campaniile intreprinse de maiorul de marină Mihail 
Dră.ghicescu, director al  Şcolii Copiilor de marină. Harta de navigaţie 
întocmită a fost prima care s-a folosi t în navigaţia pe Dunăre în sectorul 
românesc. În 1895 a fost reprodusă stând apoi la baza Rutierii Dunării editată 
în anul 1 915 .  

La mare în anul 1 897 un grup de ofiţeri români  de marină sub 
comanda Lt. C-dor. Cătuneanu Alexandru a începu t ridicarea topografică a 
coastei României folosind în acewst scop bricul „Mircea ".  Lucrarea a durat 3 
ani în care s-au făcut sondaje până la 1 0  km. în larg la distanţe de 250 m, 
unele de altele. Originalul hărţii a fost desenat de ofiţeri de marină, iar prima 
editie a hărţii s-a litogra fiat la Paris unde a câştigat medalia de aur în anul 
1 900, într-un concurs de hid rografie la care au participat reprezentanţii unor 
ţări cu tradiţii în acest domeniu. 

Această hartă a coastelor României a fost cunoscută în marină sub 
numele de „Harta Cătu neanu", servind în naviga ţie până în anii '50, cu mici 
corecturi făcute în timp. 

Asigurarea de navigaţie a presupus, desigur şi construcţiile terestre 
cum sunt farurile. Primul apare la Sulina în 1 856 care luminează. şi astăzi, 
fiind restaurat recent, apoi la Constanţa, aşa numitul „ Far Genovez", care a 
fu ncţionat  până în 1909 când se construieşte Farul Carol în capul digului de 
larg a portului Constanţa, Farul Sfântul Gheorghe în 1 897, Farul Tuzla în 
1 900. 

Potenţialul naval al flotei militare se întăreşte la începutul secolului 
nostru când în 1 907 se asamblează în Arsenalul marinei de la Galaţi 4 nave 
blinda te fluviale cunoscute sub numele de moni toare şi 8 vedete fluviale. 
Pentru mare se comandă în I talia 4 torpiloare şi 3 submarine dintre care intră 
în serviciu în 1 920 numai distrugătoarele „Mărăşti" şi „Mărăşeşti". În acelaşi 
an din Franţa se cumpără 4 canoniere şi 9 hid roavioane care vor constitui 
Flotila de hidroaviaţie având baze pe locul Siut-Ghiol, de la Mamaia. 

Misiunile marinei mili tare cresc după Marea Unire de la 1 Decembrie 
1 918  având în vedere lungimea l i toralului de la Capul Caliacra Ia Limanul 
Nistrului. 

Se elaborează noi programe de dotări navale, mai importante fiind 
cel din 1 930- 1 950 când se cumpără din I ta lia distrugă toarele „Regele 
Ferdinand " şi „Regina Maria" submarinul „ Delfinul"  şi nava bază de sub
marine 'kConstanţa . "  

In preajma celui d e  a l  II-iea război mondial Şantierul naval Galaţi 
este amenajat şi dotat cu instalaţii pentru a permite să construiască şi nave 
mili tare. Drept urmare în 1 939 se construieşte puitorul de mine „Murgescu" 
pentru ca în anii urmă tori să fie asamblate 2 submarine „Rechinul" şi 
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„Marsuinul" .  
După 1944 soarta acestor nave a fost tristă. Unele au fost lua te de 

sovietici, nemaifiind înapoiate iar celelalte au fost tăiate şi trimise la topit în 
anii 1 958-1960, din raţiuni politico-militare cum se preciza în documentele 
vremii. 

Distrugătorul "Regina Maria" 

1 03 



Les consequences de la reunification de la Dobroudja dans Ies frontieres 
de la Roumanie sur l'augmentation du potentiel naval de defense 

de la marine militare 

- Resume -

Apres la guerre d'independence, la marine mili taire de la Roumanie 
a connu un essor important. Elle s'est fai t  developper conformement aux 
grandes tâches qui revenaient a l 'Eta t  roumain independant: la defense des 
frontieres sur l'eau, la presence de la police sur le Danube et sur Ies cotes de 
la mer, la communicalion avec la Dobroudja. 

Dans perspective de l'augmenta tion des uni tes navales, on a eu en 
vue, egalement, la formation du personnel de specia l i te au bord des navires 
(en 1 887 on cree "L'Ecole des enfants de la marine" de Galatzi et en 1 882 on 
fa i t  l'acquisi tion du brick "Mircea"). 

On a pris des mesures pour assurer la navigation sur le Danube et le 
long du l i ttoral roumain de la  Mer Noire. On a etabli une in formation per
manente et efficace par des "avis pour Ies navigateurs" et par le bulletin 
hydro-meteorologique. 

Les mesures de la marine militaire augmentent apres la Grande 
Reunification du 1 -er Decembre 1 918 ayant en vue la distance corn prise entre 
le Cap Caliacra et Limanul Nistrului.  
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Georgeta BORANDĂ 

FLOTA ROMANĂ ÎN LUMINA RAPOARTELOR 
CONSULARE FRANCEZE DE LA SFÂRŞITUL 

SECOLULUI TRECUT 

Statutul de independen ţă obţinut de România după războiu l  din 
1877-1 878 şi modificârile teritoriale generate de acesta, au determnat, în 
u l timele decenii ale secolului al XIX-iea, o creştere a interesului statelor din 
zonă faţă de politica militară româneasc.1 .  

Evoluţia flotilei române d e  rc'izboi şi progresele înregistrate d e  aceas
ta ca urmare a obţinerii ieşirii Ia mare, s-au a flat, aşa cu m era şi firesc, în 
an tenţia puteri lor străine interesa te din multiple motive de locul şi poziţia 
tinerei marine române în plan european.  Aceasta, prin reprezentanţii lor 
d iploma tici, au reuşit, ca în toată această perioadă să fie la curent cu prob
lemele mil itare ale statului român, în speţă ale marinei, aspect ce va fi evi
denţiat în continuare. Informaţia documentară provine, din rapoarte con
sulare franceze sau al Legaţiei Franţei în România, adresate Ministerului 
Afacerilor Străine francez. Asemenea surse documen tare este de presupus a 
avea un grad de cred ibilitate apreciabil, dacă avem în vedere obiectivita tea 
observatorului stră in şi aprecierile realiste, uneori critice ale acestuia. 

De notat este faptul că acest gen de corespondenţă, acoperii o largă 
paletă de probleme ale flotei române de război începând cu cele privind 
dotarea, efectivele, activităţile specifice, pregătirea de luptă, şi încheind cu 
informaţii diverse din marină, care sunt  menite a crea o imagine completă 
asupra stadiului de dezvol tare şi capacităţi de luptă acestei arme. 

Desigur, o primă problemă de interes pentru ana liştii străini din 
domeniul militar, a reprezentat-o potenţialul flotei de război. Sub aspectul 
dotării cu unită ţi de război. Sub aspectul dotă ri i  cu unită ţi de luptă şi al 
înzestrării acestora, rapoartele referi toare la aceastc'i problemă datează din 
perioada imediat următoare dobândirii independenţei naţionale. Aşa de 
exemplu, la 27 februarie 1 883, Legaţia Fran tei din România transmitea printr
o adresă ministrului francez al  afacerilor străin o listă a comenzilor de ma te
ria l şi muniţii de război, făcu t de guvernul român în Anglia, încă din anul 
1882. În această listă pe lângă piesele de artilerie cu muniţia aferentă erau 
menţiona te şi navele comandate şantierelor engleze, dintre care una 
măsurând 1 18 picioare Iungme, una cu elice dublă în lungime de 75 picioare, 
2 şalupe port-torpile de 62 picioare, 2 şalupe destinate poli ţiei portuare şi 3 
şalupe de 55 picioare prevăzute cu motoare e 1 00 C.P. 

În acelaşi an, 1 883, consulul Franţei la Galati, Gaston Wiet, autor al 
majorităţii rapoartelor consulare referitoare la flotila română, transmitea 
ministrului francez a l  afacerilor străine o listă a navelor de rc'izboi ale marinei 
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române, pentru a oferi o imagine completă asupra potenţialului de lupt.1 c1 l  
acestei arme. Dar nu numai numărul unită ţi lor n<tvale de care dispunea floti
la română trezea interesul observatorilor străinL În aceeaşi măsură ei erau 
interesaţi de a tragerea comenzilor de nave şi tehnică de luptă în şantierele 
proprii. Acest aspect al intereseului manifestat din punct de vedere con
curenţial se relevă într-o serie de rapoarte referitoare la dotări cu armament 
specific sau la comenzi de noi nave. Un raport din 23 august 1 886 redactat de 
acelaşi Gaston Wiet oferea informa tii despre modul de procurare al torpilelor 
în flota română. „ Este de remarca t faptul - se spunea în raport - că torpilele 
care sunt folosite numai la experienţe sun t  fabricate de secţia de pirotehnie 
a taşată marinei de război româneşt; câ t priveşte torpilele de război od inioară 
ele erau comanda te la arsenalul din Fiume iar în prezent sunt  furnizate de 
industria germană". 

Câteva luni mai târziu, la 14 octombrie, printr-un alt raport, Gaston 
Wiet venea cu informaţii suplimentare, privind numărul torpilelor folosite în 
marna română: „Trei sute de torpile defensive, provenind de la arsenalul din 
Fiume sun t  pregăti te cu toate accesorile şi s-a dat ordinul să se comande încă 
trei sute pentru apărare şi şaptezeci pentru a tac". Acelaşi raport făcea referiri 
şi la o serie de ameninţări efectuate la Galaţi menite a facilita serviciul în 
marină, precum erau portul excavat la Ţiglina apărat  de un spargeval plu ti
tor, cinci cazărmi, depozite, un hangar pentru adăpostirea a 1 50 de bărci pon
toane . 

În anul următor, 1887, un raport al consulului francez, din 1 1  mai, 
anunţând obţinerea comenzi a trei torpiloare pentru flota română de că tre 
firma „Societe des Forges et Chan tiers de la Mediterrannee" aprecia succesul 
demersurilor părţii franceze în următorii termeni: „ Important petru firma 
noastră era de a se clasa printre furnizorii marinei de război a ţării reşedinţei 
mele". Oferind detalii tehnice amănunţite asupra celor trei torpiloare 
comandate, raportul informa totodată despre livrarea căre marina română de 
că tre firma „Claparcde" din Nantes, a n'avei „Constanţa " destinată serviciu-

lui de supraveghere şi de remorcaj de-a lungul coastei maritime. 
Printr-un a l l  raport din 1 octombrie 1 887, Gaston Wiet revenea 

asupra problemei torpilelor, anunţând că inspectorul şd al flotilei romcine a 
dat ordin agentului său Caranfil, să plece în Franţa şi Anglia, cu misiunea de 
a cumpăra pa tru su te de torpile fixe a 450 franci buca ta . 

În anul următor, 1 888, printr-un raport d in 1 1  mai, acelaşi consul 
francez informa despre constituirea unei comisii compusă din col. Murgescu, 
mr. lsvoranu şi cpt. Coandă, care urma să se deplaseze în Franţa şi Anglia 
pentru a se interesa de navele şi torpilele comandate in urmă cu un an şi de 
a face noi comenzi de torpile, posibil firemelor din Paris şi St. Chamond . 

Revenind asupra problemei torpilelor, un raport al consulului 
francez din 27 mai 1893 informa că arsenalul din Fiume furniza multe torpile 
marnei române, iar un a l tul dn 5 octombrie acelaşi an se referea la sporirea 
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unită ţilor de luptă a le flotilei de război cu 5 şalupe de poliţie fluvială, con
struite în şantierul din Hamburg. 

O altă serie de .rapoarte consulare vizează aspecte privind activită ţile 
specifice flotei, precum pregă tirea de luptă, pregătirea marinărească în şcoli, 
voiajele efectuate de navele militare, chestiuni organizatorice. aşa de pildă, 
un raport a l  consulului francez de la Galaţi, datat 6 septembrie 1883 informa 
depre voiajul din acest an al bricului „Mircea" care vizitase porturile con
stantinopol, Sinope, Trebizonda şi Od esa „Se poate spune - afirma autorul 
raportului - că aceasta este prima încercare de navigaţie efectivă pe care 
marina română a făcu t-o pe Marea Neagră, încercare care a dat rezul ta te 
excelente". 

În continuare, diplomatul francez aprecia fa vorabil a ti tudinea guver
nului romăn fa ţă de probleme legate de marină, subliniind că acesta „acordă 
întreaga sa atenţie perfecţionării acestei arme care, la un moemnt dat, ar 
pu tea să aducă servicii serioase pe Dunăre" . 

Doi ani mai tărziu, în 1885, un raport din 19  mai al aceluiaşi Gaston 
Wiet furniza informaţii despre un nou voiaj al bricului „ Mircea " şi sublinia 
din nou importanţa pe care au torită hle române o acordau flotei mili tare, 
afrimând că „guvernul nu conteneşte să-şi arate grija pentru dezvoltarea 
marinei sale de război" . 

În acelaşi raport se făceau aprecieri laudative şi la adresa personalu
lui marinăresc: „Ofiţerii şi trupa au o ţinută excelentă şi dovedesc în munca 
lor un zel şi o atenţie care merită să fie scoase în evidenţă ". 

Un alt raport din 24 septembrie 1 886, semna t de această dată de vice
consulul „Mircea" care tocmai intrase în portul maritim, întorcându-se dintr
o cursă de pa tru luni în Marea Neagră şi Arhipelag. „Acest bric - spune 
autorul raportului - va pleca din nou, peste că teva zile, la Galaţi, unde elevii 
vor relua cursurile teoretice car au loc din luna octombrie până în luna mai 
„Mircea " primeşte la bord elevi care şi-au terminat cu succes studiile primare 
şi le dă instrucţia necesară pentru a-i face buni mateloţi. Elevii sunt 
întreţinuţi şi instruiţi pe cheltuiala statului" . 

La 1 4  octombrie 1886, Gaston Wiet furniza ministrului afacerilor 
străine francez, da te despre o alttt navă din dotarea flotilei de război române: 
„Canoniera română „Fulgerul " se află în prezent în cursă între Brăila şi 
Giurgiu. Această navă de fier, cu pinten, construită de „ Forges et Chantiers 
de la Mediterranee" este considerată cea mai rapidă navă din flotilă " . 

Un alt  raport provenit dn aceeaşi sursă, datat 1 octombrie 1 887, 
aducea informaţii despre „un nou voiaj a l  bricului „Mircea", care tocmai 
ancorase la Gala ţi, întorcându-se dintr-o lungă croaziertt care i-a permis să 
viziteze principalele porturi ale Mării Negre şi ale Mării Egee" . 

Noi informaţii în legătură cu activi tatea navelor flotilei sunt consem
nate într-un raport al consulului francez din 25 septembrie 1 89 1 :  „ Flotila 
română îşi continuă manevrele în Mara Neagră „Mircea " a plecat la Pireu 
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unde a fost primită cu căldură, fapt pe care ii relevă presa locală; acest bric 
de război, având la bord pe elevii Şcolii de muşi din Galaţi, trebuie să se 
întoarcă la Constanţa. Cele trei canoniere, „Oltul", „Siretul "  şi „Bistriţa " 
evoluează în rada Sulinei; crucişătorul „Elisabeta " cu restul flotilei, li se va 
a lă tura, curănd " .  Acelaşi raport conţine şi date interesante despre 
învăţământu l  de marină românesc. Menţionând faptul că Şcoala copiilor de 
marină de la Galaţi fusese desfiinţată, autorul raportului oferea informaţii în 
legătură cu înfinţarea unei şcoli navale de aplicaţii în locul celei de muşi, ale 
cărei cursuri urmau să înceapă în anul viitor. „Noii elevi - subliniează rapor
tul - vor veni de la şcolile militare din ţară; la încheierea stagiului de doi ani, 
ei vor ieşi sublocotenenţi de marină, iar cei mai capabili vor, merge să-şi com
pleteze studiile în Franţa sau I ta lia " . 

Trimiterea la studii de specialitate în străinătate a tinerilor ofiţeri de 
marină români a sta t  de asemenea in aten ţia diplomaţilor francezi. Un exem
plu în acest sens îl constitie raportul din 1 4  decembrie 1 892 al consulului 
francez care informa că : 11La 10 octombrie trecut, trei sublocotenenţi din floti
la română au pleca t la Şcoala de marină din Lovorno. Aceasta pare să fie 
preferată în prezent; printre motive aş indica doar aprecierea şi costul mai 
scăzut al învă ţământului. Conform regulamentului, elevii disponibili sunt 
trimişi şcolilor de la Brest şi Livorno în număr egal " . 

Un raport din 1 7  mai 1893 provenind din aceeaşi sursă, după ce 
anunţă apropiatul voiaj în Marea Neagră al celor două nave maritime 
româneşti, „ Mircea" şi „Elisabeta " şi avansarea colonelului Murgescu la 
gradul de general de brigadă, se lansează într-o serie de aprecieri laudative 
la adresa personlului marinăresc şi a l  gradului atins în dezvoltarea de flotila 
română. 110fiţerii - spune raportul - sunt binecrescu ţi şi sunt animaţi de o 
reală emulaţie; ei sunt antrenaţi continuu prin cursuri de trageri, de torpile şi 
de electricitate (iarna se face teoria şi vara practica pe Dunăre şi pc mare). 
Marinarii sunt de asemenea instruiţi în vederea formării cadrelor de caporali 
şi de subofiţeri" .  

Referindu-se la  evoluţia marinei române ş i  constatând progresele 
serioase ale acesteia, autorul sublinia că „ flotila română este în stare să 
manevreze pe Dunăre, superiorita tea sa rămânând incontestabilă fată de al te 
state riverane" . 

Aceeaşi idee, a superiorităţii flotei fluviale române, va fi subliniată 
de consulul francez într-un raport din 5 martie, care comenta temerile ruşilor 
legate de dezvoltarea marinei de război române, exprimate într-un articol 
publicat de gazeta „Novoia Vremia ". Constatând farta crescândă a flotei de 
război române autorul articolului din publicaţia rusă punea întrebarea: 
„acum zece ani cine ar fi putut  presupune că astăzi în Marea Neagră ar putea 
exista şi o flotă romană în afară de u na rusă şi una turcă ? "  Răspunzând aces
tei întrebări, consulul francez arăta că forţele maritime româneşti „sunt 
departe de a inspira temeri ruseşti din Marea Neagră" .  În schimb, spunea 
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acesta „în mod incontestabil, România deţine acum primul loc pe fluviu, 
pentru că Bulgaria cu un iaht, pa tru vapoare, şase şalupe, două şalupe-torpi
loare şi un velier, Serbia fără a avea vrea şalupă de război, în sfârşit Austro
Ungaria cu cele pa tru monitoare fluviale ale sale, n-ar putea . intra la 
socoteală . Căt despre Rusia, ea nu dispune în mod permanent pe Dunăre şi 
pe bratul Chilia de nici o navă de război; doar o goeletă, având 2 sau 4 tunuri, 
soseşte în fiecare primăvară din Nicolaiev pentru a staţiona în aceste locuri 
până în toamnă". 

În acelaşi an, la 26 mai, Gaston Wiet furniza noi date despre activi
tatea flotei: „Crucişătorul Elisabeta"  sub comanda lt. col . Koslinski şi bricul 
„Mircea " sub comanda maiorului Eustaţiu formează o divizie navală, la care 
se vor adăuga torpiloarele şi care va fi pusă sub comanda col. Urseanu. 
Aceste două nave vor pleca de aici şi vor efectua o croazieră pe Marea 
Neagră „. O mare activitate se desfăşoară în vederea dotării cu armament şi 
a construcţiei de şalupe canoniere" . 

După ce print-run raport din 29 m<1rtie 1895 consulul frnncez comu
nica iminenta deplasare spre Kiel a celor două Mve maritime de război 
româneşti şi itinerariul pe care acesta urmau s<i-1 parcurgă, la 4 m<1i acel<1şi 
an, într-un nou raport în<1intat ministrului Hanotaux, Gaston Wiet comenta 
în termeni critici necorelarea de program a celor două nave în voiajul spre 
Kiel: „Desigur nu este de aşteptat o riguroasă regul<1rita te de itinerar a tu nci 
cănd este vorba de navele flotilei române; că aceasta a făcut progrese enorme, 
sunt primul care s-o atest, dar îi mai rămân multe de făcut pentru a fi la 
înălţimea navelor de război srăine. La începutul fiec<irei călă torii, marinarii în 
parte cel puţin - nu au mai văzu t marea şi suferă mult înainte de a se 
obişnui" . 

Întoarcerea navelor de la Kiel avea să-i prilejuiască diploma tului 
francez ocazia trimiteri unui nou raport, la 19 iunie 1 895 în care nota : 
„Informaţiile primite asupra deplasării care tocmai s-a încheiat, a navelor 
„Elisabeta " şi „ Mircea " în drum spre Kiel, au produs la cartierul general o 
impresie foarte bună „ .  Mi-aş permite să subliniez că de câţiva ani guvernul 
român caută mereu să-şi arate pavilionul în străinătate" . 

Activitatea flotei române de război în anul 1 896 este de asemenea 
reflectată pe larg, de rapoartele consulare franceze, începând cu manevrele 
Diviziei de Mare descrise într-un raport din 10 iulie, continuând cu legea de 
organizare a flotilei promulgată prin Decretul dn 26 februarie, prezentată în 
acelaşi raport, completată cu efectivul de nave al Diviziei de Mare şi a l  
Diviziei d e  Dunăre şi c u  prezentarea ofiţerilor superiori comandanţi, şi 
încheind cu pregă tirea na velor pentru iernat. În urma manevrelor 
desfăşurate pe mare în zilele de 1 2  şi 13 octombrie, la 20 octombrie 1 896, con
sulul francez trimitea un nou raport la Paris, în care comenta pe larg aceste 
manevre şi rezul tatele lor. Concluzia raportului, care poate servi ca încheiere 
a subiectului tratat, vorbeşte de la sine despre impresia favorabilii pe care 
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reprezentanţa consulară franceză şi-a forma t-o asupra evoluţiei flotei române 
în primele decenii ale României independente, care a reieşit din rapoartele 
consulare folosite pentru exemplificări. Această impresie este la fel de preg
nantă şi în acest u l tim raport, conţinând paragraful de mai jos: „Indiscutabil 
marina de război romnă a făcut progrese serioase, dacă vorbim de disciplina 
şi instruirea oamenilor din echipaje ... Câ t despre nave ele sunt în prezent în 
stare foarte bună. Puterea navală a României este prima pe Dunăre" . 

Romanian fleet reflected by the french consular reports 
from late 19-th century 

- Abstract -

The development of the Roumanian Navy in late 1 9-th century, when 
l�omania became a ma ritime country, was a national problem. but in the 
sa me time, an interesting matter for European diplomacy. From this point of 
view, the author brings ou t the informations conceming the endowment, the 
effectives, the specific activities of the Roumanian Navy, coming from the 
French consulm reports of that time, which represent an important docu
mentary source for the researcher of these days. 
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Ion ZAINEA 

REVISTA "FAMILIA " DIN ORADEA DESPRE 
EVENIMENTELE ŞI REALITĂŢILE DIN DOBROGEA 

DE LA 1878 

Războiul pentru independenţa de sta t  a României, reprezintă u n  
moment fundamental a l  trecutului naţional, întregul popor român aflându
se, în acei ani, pe baricadele luptei pentru neatârnare. 

Presa românească din teri toriile aflate sub stăpânirea Imperiului aus
tro-ungar, a avut o notabilă contribuţie la sprijinirea războiului, remarcându
se în acest sens, Ga2eta Transilvanei din Braşov, Telegraful român din Sibiu 
şi Familia din Oradea. 

Revista Familia, continuatoare fidelă a Foii pen tru minte, inimă şi li
teratură (1 8�8-1 865) s-a afirmat convingă tor pe tc'1râmul militantismului cul
tural, devenind una din cele mai reprezen tative publicaţii române�ti ale 
veacului precedent. Rolul important pe care l-a avut această revistă - ce a 
apărut  la Budapesta (1 865 - 1880) şi Oradea (1880 - 1 906), a fost remarcat de 
personalităţi de seamă ale vieţii noastre ştiinţifice şi  culturale. „Această 
revistă - scria Nicolae Iorga - ţine seamă de nevoia de a citi a oamnilor fără 
pretenţii şi fără mofturi, care înţeleg de a tâtea ori mai drept şi simt mai adânc 
decât ceilal ţi ." n Iar Octavian Goga considera revista Familia un palpitant  
monitor a l  ideii naţionale, care aduce verbul mântuirii", al  încrederii în  
vii tor, în eliberarea de de sub dominaţia străină. z i  

Într-adevăr, acestea au fost rosturile culturale şi politice a le revistei, 
scoasă de scriitorul şi avocatul orădean Iosif Vulcan ( 1841-1907), cu o tenaci
tate specific transilvană. Redactorul responsabil al revistei mărturisea în 
1 904, cu prilejul aniversării a patru decenii de apariţie a acesteia, că a 
intenţiona t si'I o transforme într-o „oglindă fidelă a evoluţie noastre intelec
tuale". Altfel spus, în paginile ei să se reflecte cu exactitate reillită ţile sociale, 
culturale şi politice ale vremii, îndeosebi cele legate de poporul român. Este 
vorba de un program de informare şi educare cul tural-naţională, lesne sesiz
abil în profi tul Familiei. 

Datorită concepţiei moderne a redactorului său, revista Familia nu 
s-a cantonat într-un localism transilvan, cum s-a întâmpla t cu al te publicaţii, 
ci a avut  o largă deschidere spre evenimentele din România, pe care le-a 
prezentat cu o consecvenţă neabătută. 

Punând mai presus de orice apărarea fiinţei niltionale, Familia a 
susţinut cu perseverenţă opera de unificare spirituali:'\, de consolidare a 
unităţii culturale româneşti. din numeroasele exemplare ce pot fi depistate în 
paginile sale, îl amintim doar pe urmă torul :  „Ca două râmele pornite din 
acelaşi izvor, ca două raze ale unui soare, ca fii aceluiaşi neam, ne interesăm 

1 1 1  



şi noi de toate pitsurile fraţilor noştri de peste Carpaţi. Cu ei ne bucurăm 
când soarele libertăţii începe a le surânde, inima noastră e asemenea 
încântată văzând pe frumoasele văi şi dealuri a le României fâ lfâind stindar
dul  pe care stă scris : Înainte !; ochii noştri sunt inundaţi de lacrimile bucuriei 
când dânşii fac un pas pe spinoasa cale a înaintării şi a dezvoltării naţionale; 
şi noi, cei dedaţi a suferi, împărtăşim cu dânşii suferinţele lor, căci sângele 
apă nu se face, frate pe fra te nu-l poate renega. Deci, o înaintare făcută, sau 
măcar o idee bună, ce se naşte între noi, aici sau acolo, trebuie adusă la 
cunoştinţa tuturor fraţilor noştri, astfel toţi să ne bucurăm şi să ne veselim 
în tr-însa " �). 

Acesta a fost modul în care redactorul - responsabil al revistei, Iosif 
Vulcan, a înţeles necesi tatea consolidării uni tă ţii spirituale, din care şi-a făcut 
un comandament al propriilor precoupări . 

Cu tot programul său declara t apolitic, revista Familia a făcut o nota
bilă propagandă de factură politică . Sub aparentul ei veşmânt cultural, se 
ascundeau uneor cele mai acu te şi obiective consideraţii poli tice. Er aun mod 
eficient de a contracara consecinţele obişnuite ale aplicării autoritare a legii 
presei, al ct'lrei caracter antidemocratic a fsot deseori combătut de publiciştii 
vremii. 

N-au fost ocolite, aşadar, evenimcntle sociale si politice, despre care 
sunt  publicate note, scurte comentarii şi uneori articole temeinic concepute, 
toate având menirea de a informa citi torii despre evenimentele şi faptele con
temporane mai deosebite. Prezentarea acestora este făcută cu mult respect 
faţă de adevăr, rareori apărând interpretări neadecvate, criticabile. 

Din şirul evenimentelor asupra cărora s-a stărui t în pagnile revistei 
Familia se detaşează în mod justificat, Războiul pentru cucerirea indepen
denţei de stat a României, ca moment culminant a l  luptei pentru eliberare de 
sub dominaţia otomană. Cu sigurantă că nici un alt  eveniment contemporan, 
nu s-a bucura t de o prezentare atât  de cuprinzătoare ca acest război, prin rnre 
România şi-a dobândit neatârnarea. Acest lucru se datorează solidarităţii 
redactorilor revistei, ca şi a citi torilor săi, cu fraţii lor de peste Carpaţi, eman
cipa rea acestora Cl> 1 1stituind un imbold pen tru mişcarea na ţională a 
românilor din teritori i le a fl a te sub stăpânire străină . 

Prin modul în care a reflectat războiul in paginile sale, cât şi prin 
numărul impresionat al materialelor publicate revista Familia se si tuează 
ală turi de Gazeta Transilvaniei şi Telegraful roman, evident păstrând pro
porţiile, deoarece ul timele două, apărând la Braşov, respectiv Sibu, dis
puneau de  personal i tă ţi de informare multiple asupra rea li tă ţi lor din 
România. 

O prezentare amănunţită a ma terialului referitor la războiul de inde
pendenţă publicat în paginile revistei Familia, a ft'lcut-o profesorul Viorel 
Faur în lucrarea Războiul de independenţă şi revista Famili,1. ') Cu titlu infor
mativ, menţionăm doar faptul că revista a urmări t constant, mai întâi demer-
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surile diploma tice ale României dinainte de râzboi, apoi proclamarea inde
pendenţei şi participarea sa la războiul din Balcani (într-o rubrică perma
nentă inti tu lată Ştiri de pe câmpul de luptă), acţiunile de ajutorare ale 
românilor transilvăneni şi evident, urmările, faste şi nefaste, ale războiului 
pentru România. 

Pe lângă recunoaşterea independenţei, una dintre consecinţele 
fericite pentru România ale acestui război a fost reîncorporarea Dobrogei în 
cadrul sta tului naţional român, evident care împlineşte acum 1 20 de ani. 

Devenind o certitudine, ca urmare a hotărârii Congresului de la 
Berlin, evenimentul va intra în atenţia redactorilor revistei şi va fi consemna t 
ca atare în pagnile acesteia. Desi se aflau la mare depărtare de evenimente, 
iar posibilităţile de informare ale redactorilor revistei erau limitate d in cauza 
măsurilor restrictive, mai ales când era vorba de români, ale au torităţilor aus
tro-ungare, evenimentele şi realită ţile din Dobrogea încep să fie tot mai 
prezente în paginile revistei, la început mai timid, în  sensul că informaţiile 
sunt vagi, dar cu timpul vor deveni din ce în ce mai consistente. 

Pentru o informare cât mai exactă a cititorilor sâi asu pra eveni
mentelor şi reali tă ţilor din Dobrogea, revista apeleazil la presa din Bucureşti 
(Românul, Timpul, România liberă), la cea din provincie, dar apropiată 
evenimentelor şi locului ( Vocea Covurluiului din Galaţi), la presa străină 
(ziarul francez l'Orient) . De asemenea revista a beneficia t de sprijinul gen
eros al unor corespondenţi din Ploieşti, Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, 
care, în marea lor majoritate şi-au păstrat anonimatul. De regulă informaţiile 
privind evenimentele şi realităţile dobrogene sunt înserate în cadru l  rubrici 
inti tula te Ce e nou ? 

Problema Dobrogei îşi facce apariţia în paginile revistei încă de la 
începutul lunii febuarie 1878, în strânsă legă tură cu cea a Basarabiei de sud . 
Ingrati tudinea Rusiei faţă de România este făcută cunoscută într-un articol 
publicat în numărul din 2 I 14 februarie 1878, în care este relatată misiunea 
generalului rus lgnatieff la Bucureşti, care a propus guvernului român 
cedarea sudului Basarabiei (lăsând României Chilia şi gurile Dunării), în 
schimbul Dobrogei cu portul Constanţa (Kiistenge). ;> În articol se ara tă a ti
tudinea fermă a guvernului român, care a respins propunerile Rusiei, 
şedinţele secrete în care cele două corpuri legiuitoare, Senatul şi Camera, au 
discu tat această propunere şi cele publice în care le-au respins oficial. „ O  
naţiune care se respectă nici n u  pu tea hotărî altfel", încheia autorul articolu
lui, mândru că poate consemna a titudinea demnă pe care a avut-o statul  
român. "> 

Deşi condiţiile impuse Turciei prin pacea de la San Stcfano erau 
ţinute cât mai în secret de căre ruşi da torită intenţiilor neloaiale şi neamicak 
pe care aceştia le nutreau faţă de România, o ştire de la sfâşritul lunii febru
arie aunţa ci titorii că despăgubirea fixată de Rusia se ridica la 1410  milioa ne 
ruble şi că aceasta ceruse Dobrogea numai pentru a o da în schimb României 
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7) 
Hotărârea Congresu lui de la Berlin privind problema sudului 

Basarabiei şi cea a Dobrogei este admisă la cunoştinţă cititorilor revstei intr
un articol din 25 iunie I 7 iulie 1878. Se menţiona că „România va primi 
Dobrogea, la miazăzi dincolo de valea lui Traian până la Mangalia, iar la 
apus până că tre Silistra, ad ică mai mult decât i i  oferise Rusia" �i.  Articolul 
consemna, totodată şi faptul că românii şi grecii, „m1 ţiunile cele mai vitale şi 
mai civilizate din Peninsula Balcanică", au fost cele mai nedreptă ţite de 
hotărârile Congresului. 

Din acest moment a tenţia revistei şi a redactorilor săi se îndreaptă tot 
mai mul t asupra pregă tirilor pe care le foce România în vederea ocupării 
Dobrogei, asupra realităţilor şi evenimentelor de aici. 

Un corespondent de lângă Ploieşti trimite revistei informa ţia, publi
cată la mijlocul lunii iulie 1 878, potrivit căreia „s-au şi luat măsuri militare 
pentru ocuparea Dobrogei ".91 Acolo vor merge regimentele de linie numerele 
3, 4, şi 5, două ba talioane de vânători şi un regiment de artileri. Se estima că 
ocuparea Dobrogei va ava loc pe la mijlocul lunii august, că guvernator al  
acesteia va fi colonelul Anghelescu, cel care condusese asal tul asupra 
Griviţei, iar capitala Dobrogei va fi Babadag. im 

Două să ptămâni mai târziu, o telegramă trimisă revistei d in 
Consta nţa, făcea cunoscut faptul că ruşii din Dibrogea s-au apucat să 
efectueze noi lucrări de fortifica tii la Constanţa şi Cernavodă, pc care le-au 
întărit cu tunuri Krupp de mare calibru. •D Telegrnma mai comunica reaua 
purtare a ruşilor cu polulaţia locală, care „aşteaptă cu dor" ziua în care teri
toriul  va fi luat în stăpânire de către România . 12' În vederea apropiatei 
ocupări, revista informa că o companie de pontonieri români a început con
struirea unui pod peste Duni\re la Checetea, vis-a-vis de Brăila, pentru a per
mite trecerea trupelor române şi că funcţionari români de la Telegrc1f sunt 
transferaţi la Brăila, fiind foarte posibil ca ei  să fie întrebuinţa ţi în Dobrogea. 
I]) 

Într-o serie de articole, revista se ocupă de populaţia română din 
Dobrogea, care, potrivit aprecierilor acesteia „este nu numai cea mai cu ltă, 
cea mai vivace, ci şi cea mai numeroasă „în comparaţie cu celelalte. '" 
Articolul, preluat din Românul, prilejuieşte autorului constatarea că „sub 
raport demografic, prin urmare, Dobrogea aparţine, fără contestaţiune, 
naţiona lită ţii române". Se arată că de la 1 370 până la 1 406, Dobrogea împre
ună cu Silistra, au făcut parte integrantă din posesiunile lui Mircea cel Mare 
şi a predecesorilor săi, chiar după ce Bulgaria căzuse sub jugul otoman. 
Turcii au cucerit Dobrogea de la români, nu de la altcineva şi prin urmare 
„ tot Românilor şi numai Romanilor trebuie să o înapoieze". '" 

Într-un al t  articol se arată că populaţia români\ a Dobrogei, alcătuite\ 
din treizeci şi trei de mii de moldoveni şi câ teva mii de' ardeleni, cuprindea 
a tât oraşele câ t şi satele. În număr mare, se arăta, sunt în Tulcea (cca. 5000), 
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M<icin (1 000), Mahmudia şi Isaccea. '"' În frumosul sa t Greci sunt 400-500; 
apoi neamestecaţi sunt în marile sate Niculiţel, Topalu şi Rasova; tot aproape 
neamestecaţi sunt şi în satele Saranus, Caraibel, Sarighiol (L1cul galben), 
Agighiol (Lacul amar), Calica, Sabangi, Cata luiu, Nalband, Câsla, Somova, 
Perchisiu, Richel, Lunga viţa; la munte în Tiufirca şi Jaitia; în faţa Cala ţilor, la 
Văcăreni, Garbina şi Jijila; spre sud de Măcin în Turcoaia, Satu-Nou şi 
Peceneaga. Amestecaţi (moldoveni cu ardeleni) sunt în marele sa t Dăienii, lo 
Fântâna berbecului (Coiunbunar) la lgrumat, Cemsîler, Aroclar şi a l tele. 
Curat  româneşti sunt de asemenea, satele din împrejurimile Rasovei, 
Cocârlenii şi Satul român ((Ohlakioi). Ardelenii, deoarece sunt aşezaţi şi nu 
umblă cu turmele, ocupă satele Gârlice, Groapa Ciobanului şi Varusiu . Apoi 
românii se întind departe în ţară, amestecati, mai mult sau mai puţin cu 
tătarii şi bulgarii. Ei au, pe lângă biserici şi multe şcoli româneşti, şi dow\ 
mânăstiri: Cocoşu şi Niculiţel. > 7l  

Un alt articol se ocupă de denumirile româneşti din Delta Dunării, 
arătând că acestea sunt foarte numeroase pe cele trei insule: Letti - Ciatal, St. 
George şi Franova, unde sunt menţionate: insula Caşlei, a Dracului,  
Rotundului, Popei, gârlele Papădiei, Donoveţiului, Ciungei, Cerneţiului, 
Terentia, râul Călugărului, lacurile Oul, Porcul, Porculeţul, Roşu, Sălaşiului 
şi altele. La fel de numeroase sunt numirile româneşti spre sud de Galaţi 
până la Rasova, pe valea fluviului ce nu ţine de Deltă; între Isaccea şi Măcin 
găsim lacul Cracăului, cel Lung, al Lebedei; în jos de Brăila, intre Măcin şi 
Hârşova, găsim insulele Caroteştilor, a Lupului, a Ţâganului, lacul lui 
Şerban, al  Ulmului, al Caprei, al  Peştilor, a l  Scroafei, al Românului, insulele 
Cremenii, a Popii etc. '"' 

În ce priveşte starea de spirit a popula ţiei dobrogene şi modul în care 
vor fi primite trupele române aici, revista consemnează într-un articol că 
românii, turcii, tă tarii, grecii şi armenii, care impruenă formează aproape 
totalitatea popula ţiei Dobrogei, nu numai că aşteaptă grabnica ocupa ţit: 
românească, dar fac şi pregătiri pentru a le primi într-un mod solemn. În 
acest scop se fac subscripţii, la Constanţa adunându-se, până la începutul 
lunii septembrie, peste 50.000 de florini 1"1• 

Ocupaţia iminentâ a Basarabiei de că tre Rusia, a făcut ca mulţi 
locuitori de aici să se mute la Galaţi şi în Dobrogea, la Constanţa şi Tulcea, 
deşi ruşii împiedicau această emigrare. 

Într-o serie de articole revista se ocupă de avantajele economice pe 
care Dobrogea le putea aduce României. Teri toriul Dobrogei, se arată într-un 
articol, este atât de întins încât ar putea să hrănească o populaţie de trei ori 
mai numeroasă decât cea existentă . Revista, face astfel sugestia, că oriundi:: 
va fi un prisos de români, aceştia vor putea să meargă în Dobrogea, sporind 
astfel tot mai mult elementul românesc. Frumosul litoral maritim va pu tea să 
atragă acele colonii i taliene, care emigrează cu toţii in America. w> 

Într-un alt articol se estimează avantajele unei posibile colonizări cu 
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i ta lieni în Dobrogea; se arată că mai mul ţi itnl ieni ce trăiesc în România, au 
înfiinţat un comitet care şi-a propus să se ocupe de aşezarea în Dobrogea a 
acelor italieni rnre pleacă în ţări îndepărtate.2 1> Colonii ital ieni ar pu tea să-i 
înveţe pe ţăranii români cum să schimbe stepele nemărginite în livezi nrtifi
cia le folosind sistemul irigaţiilor, să schimbe băl ţi le în orezării, să 
îmbunătă ţească modul de a creşte viermii de mătase. În felul acesta ar veni o 
zi în care brânza, vinul, orezul şi m<'itasea, ar forma patru produse de export 
pentru România . Pe lângă aceasta ţăranul italian pus în contact cu ţăranul 
român ar deveni român chiar de la genera ţia a doua. 22' 

În legătură cu portul Constanţa, într-un articol se arată că, el ar pu tea 
aduce României mari avantaje, însă pentru aceasta era nevoie ca imediat 
după ocuparea Dobrogi să înceapă lucrările pentru modernizarea lui. O reţea 
de linii fera te care să lege liniile române cu linia Cernavoda - Constanţa, 
îmbinarea acestora să se facă la Cernavoda printr-un pod stabil pe Dunăre. 
Constanţa ar pu tea deveni un antrepozit al comertului dintre Europa 
Centrală şi cca Orientală, căci atunci l inia Vârciorova - Constanta şi mai 
târziu poate linia Turnu - Roşu - Constanţa, vor fi pentru Austro - Ungaria 
şi pentru Germania calea cea mai directă pentru a ajunge la Marea Neagră. rn 

În legătură cu vii torul pod peste Dunăre care să lege Dobrogea de 
Romănia, revista informează că, în vederea construirii acestuia, statul român 
a primit din partea unei companii străine, reprezentată de inginerul L. 
Zwiedinec, oferta de a face studiile necesare pentru construirea unei căi fer
a te, fie de la Bucureşti la Cernavodă, fie de la Buzău sau Făurei la Cernavodă. 
1 ' >  Preluând o ştire din Vocea Covurluiului, revista informează că o companie 
belgiană ar fi făcut statului român propunerea de a construi nu mai putin de 
12 poduri peste Dunăre prin care Dobrogea să fie legată de Romănia. 2'>  

O altă problemă de care se ocupă revista pentru a o aduce la 
conştiinţă citi torilor săi, a fost aceea a delimitării Dobrogei de Bulgaria. În 
câteva articole este menţiona t faptul că la sfârşi tu l lunii octombrie, o comisie 
europeană constitui t<� în acest scop, a sosit la Silistra, unde-şi va începe 
lucr<1rile la I noiembrie 1 878. Înain tea acesteia sosise aici o comisie română, 
însoţită de primul ministru l .C.Brătianu şi de ministrul de externe M.  
Kogălniceanu. 2"> Se arată că linia de democraţie va începe de la  Silistra ş i  va 
urma o linie drepată până la Mangalia, făcându-se precizarea că românii nu 
vor ocupa teritoriul decât după ce delimitarea va fi încheiată, iar comisia 
europeană va preda Dobrogea României. 271 

Un interes special manifestă revista faţă de momentul ocupării 
Dobrogei de către România, acţiunilor care au premers şi au urmat acestui 
moment, căruia îi dedică numărul cel mai mare de articole. 

Arătând că în curând armata română va trece Dunărea, iar primii 
care vor intra în Doborgea vor fi solda tii şi funcţionarii, revista a trage atenţia 
asupra faptului că soldaţii trebuie să fie echipaţi şi foarte disciplina ţi, iar 
funcţionarii să fie cei mai buni, deoarece este necesar ca ei să facă o bună 
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impresie populaţiei dobrogene, impresie care se va extinde asupra întregului 
popor român. m 

Trecerea Dunării, se Jra tă în câteva articole, s-a fcicut la Brăila în zim1 
de 1 4/26 noiembrie 1878 2"I cu o zi înainte de a sosi aici Domnitorul Carol I ,  
însoţit de primul ministru l.C. Bră tainu . La  gară au fost întâmpina ţi de ofi
cialită ţile oraşului şi de o numeroasă populaţie. În dimineaţa zilei de 14/26 
noiembrie un Te-Deum a fost oficiat de episcopul Melchisedec în afara 
oraşului, la Movila, în faţa Domnitorului şi a armatei romă ne, aşeza tă în linie 
de bătaie. :ra da t apoi citire Proclamaţiei Domnitorului şi guvernului român 
adresată populaţiei Dobrogei, în care se spunea: „Marile pu teri europene, 
prin tratatul d in Berlin, au uni t ţara voastră cu România . Noi nu intrăm în 
hotarele voastre, trase de Europa, ca cuceritori; dar, o ştiţi şi voi, mult sânge 
românesc s-a vărsat pentru dezrobirea popoarelor din dreapta Dunării. 
Locui torilor de orice naţional i tate şi religiunc. Dobrogea, vechea posesiune a 
lui Mircea cel Bătrân şi a lui Ştefan cel Mare, de astăzi face parte din 
România. Voi de acum a târnaţi de un sta t  unde nu voinţa arbitrară, ci numai 
legea, dezbătută şi încuviinţata de naţiune, hotărcisc şi cârmuiesc". "" 

Promiţând apoi popu laţiei dobrogene respectarea religiei şi da tinilor 
străbune, Proclama ţia continua: „Salu taţi dar cu iubire drapelul  român, care 
va fi pentru voi drapelul libertă ţii, drapelul dreptăţii şi al păcii ." 

În fine, accentuându-se iertarea unor dări, încheia astfel : „Şi, dar, 
chemând binecuvântarea celui A-Tot-Puternic, în numele şi cu învoirea 
Europei, Noi luăm astăzi în stăpânire provincia Dobrogei, care devine şi este 
ţară românească şi trimiţându-vă domneasca Noastră sa lutare, vă urăm ca 
această zi să devină pentru această nouă parte a Romăniei, începutul unui 
viitor de pace şi de înflorire, începutul bunului trai şi a infrăţirii între fii 
aceleiaşi ţciri ."  "i 

L<1 ora 1300, după inspectarea trupelor de ă tre domn şi defilarea aces
tora, a început trecerea Dunării în zona Brăila - Ghecet. Acţiune<1, care ii 
durat 2 orc, este urmări tă de Carol de la ferestrele hotelului Ştefan cel Mare. 
Strada ce ducea la Dunăre, denumită strada Dobrogei, era plină de flori. Cei 
d intâi au trecut Dunărea regimentul 5 călăraşi şi 3 baterii de artilerie. După 
ce întreaga armată s-a aflat pe malul celălalt, a trecut Dunărea şi Principele 
Carol, care a inspectat trupele debarcate, le-a ura t  că lă torie bună şi lâund o 
buca tă de pământ a dat-o generalului Da vila s-o ducă în România ca amintire 
a acelei zile măreţe. '2i Apoi Principele Carol a adresat soldaţi lor Înaltul Ordin 
de zi, în care se spunea : „Ostaşi ! Marile puteri europene, prin tra tatul din 
Berlin, au unit cu România Dobrogea, posesiunea vechilor noştri Domni. 
Astăzi voi puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţară română . Voi nu 
intrnţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca <1mici, ca fraţi a i  unor locuitori 
care de acum sunt concetă ţenii voştri. 

Ostaşi ! În noua Românie veţi găsi o populaţie în cea mai mare partC' 
română . Da veţi găsi şi locui tori de a l t  neam, de altă religiunc. Toţi aceştii!, 
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devenind membri ai Statului român, au  dreptul deopotriva la protecţiunea, 
la iubirea voastră . Între acestea veţi afla şi populaţii musulmane, a căror rel
gie, fa imil ie, moravuri, se deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadinsu' vă reco
mand de a le  respecta. Fi ti în mijlocul noilor voştri concetă ţeni ceea ce aţi fost 
până acum şi în timp de pace şi pe câmpul de onoare, ceea ce cu mândrie 
constat, că vă recunosc astăzi Europa întreagă, adică model de bravură şi de 
disciplină, apărătorii drepturilor României şi înainte - mergătoriii legăli tă ţii 
şi civi l izaţiunii europene. Cale bună dară, ostaşilor şi O-zeu să vă protejeze. 
Cugetările  Mele cele mai afectuoase sunt nedespă rţite de voi. Să trăiască 
Ron1t'lnia . "  „, 

O al tă arma tă română, compusă din trupe de l inie, infanterie, cava
lerie şi arti lerie, a fost transportată pe Dunăre cu vasele Ştefan cel Mare, 
Arpad, Tescoletto şi Aneta, la Tulcea, de unde s-a îndrepta t spre Babadag şi 
Sulina." '  În acelaşi timp la Călăraşi, trei companii de vânători, au trecu t 
Dunărea în locali tatea Ostrov, unde au fost primite cu cel mai mare entuzi
asm.  De a ici, acestea s-au îndreptat, o parte spre Constanţa, iar o altă parte 
spre Cernavodă. '" 

Acţiunea de ocupare a Dobrogei este îngreuiată de dificultatea 
comunicC1ţiilor telegrafice. Ruşii tergiversau predarea linii lor telegrafice 
rom<'lnilor, iar ţara era legată cu Dobrogea prin fire electrice doar cu Măcin i 
isaccea şi se lucra la l inia Măcin - Hărşova - Cernavodă.  

Entuziasmul cu care au fost primite trupele române de cea mai mare 
parte a populaţiei dobrogene, este surprins de revistă în câ teva articole. La 
Tulcea, comisia română ce urma să preia loca li ta tea, a fost aşteptată în întrea
ga popula ţie a oraşului, în frun te cu primarul Nicolae Catargi, care i-a 
întâmpinat în mod tradi ţional cu pâine şi sare. Nu mai puţin de 5 arcuri de 
triumf fuseseră ridicate în oraş, două de către români, iar câte unul de greci, 
musulmani şi israeliţi. :-., Locuitorii din Tulcea, români, turci, bulgari, greci, 
armeni, israeliţi şi ruşi, au trimis Domni torului României o telegramă de 
mul ţumire şi felici tare, in care îşi exprimau satisfacţia de a vedea în drapelul 
oştenaului român un simbol al  civil izaţiei . "  De astăzi înainte - se spunea în 
telegramă - începe o viaţă nouă pentru noi. Vom privi dar, cu încredere şi 
i ubire în viitor u itând trecutul. Ridicăm rugi călduroase către A-Tot-Părintele 
pentru ca să binecuvânteze opera rom<lnismului dincoace de Dunăre". '" 

La Constanţa, în cinstea armatelor române, s-a celebrat un Te-Deum 
în toate bisericile. Tot oraşul era în picioare, casele erau împodobite cu 
ghirlande de flori şi stindarde tricolore. Seara, oraşul a fost iluminat feeric, 
iar colonia elenă din ornş a făcut o manifesta ţie impozantă. Un cortegiu cu 
muzica în frunte, s-a înd repta t  spre arcul de triumf ridica t în oraş, 
aclamându-i pe Domnul şi Doamna. ''" 

Predarea definitivă a Dobrogei autorităţilor romane a avut  loc la 23 
)�) 

noiembrie I 5 decembrie 1878 . Actul s-a săvârşit la Tulcea, cu multă pompă. 
S-a celebra t un Te-Deum; drapelul naţional a fost abrodat pe pala tul 
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Prefecturii şi salutat, în mijlocul salvelor de  artilerie şi aclamatiilor 
populaţiei . Primarul oraşului, Nicolae Catargi, l-a invitat pe prefectul Tulcei 
sa dea ctire Proclamaţia Domnitorului că tre popula ţia Dobrogei, care, de 
asemenea, a fost aclamată cu entuziasm. Guvernatorul imperial rus a dat  
citire, la rândul său, unei proclamaţii către populaţia Dobrogei, prin care 
anunţa că armata şi autori tă ţile administrative române au sosit pentru a luil 
ţara în posesie. Apoi acesta l-a felicita t pe primarul Nicolae Catargi, căruia i
il preda t Prefectura oraşului. „,> 

Primele măsuri de organizare a Dobrogei, ce vizau încorporarea 
acestui teritoriu statului român, sunt, de asemenea, consemnate în paginile 
revistei . 

Din punct de vedere administrati v, teri toriul Dobrogei a fost 
împărţit în trei judeţe, constanţa, Tulcea şi Silistra-Noua, conduse de prefecţi, 
fiecare judeţ fiind subîmpărţit în trei plase, conduse de subprefecţi. 1 1 1  

Gu vernul român a numit  ca prefecţi în cele trei judeţe, pe Remus Opreanu la 
Constanţa, Tobias Gherghely la Silistra-Nouă, şi Gheorghe Ghic;.1 la Tulcea . "' 

În domeniul justiţiei s-a înfiinţa t  în fiecare comuna câte o judecătorie 
de pace, în reşedinţele de plasă câte un tribunal de ocol si câ te un tribunal de 
apel la Constanţa şi Tulcea. rn Tribunalul de apel Constanţa avea sub juris
dicţia sa tribunalele de ocol din Harşova, Constanţa, Medgidia, Mangalia :;;î 
Rasova, iar tribunalul de apel Tulcea, tribunalele de ocol Sulina, Tulcea, 
Măcin şi Babadag. "' A fost înfiinţa t  şi un Tribunal mil i tar  de război pentru 
întreaga Dobroge, cu reşedinţa la Tulcea. Recursurile împotriva sentinţei 
acestui tribunal urmau să se judece la Bucureşti. <3> 

Pe Dunăre şi ţărmul Mării Negre au fost înfiintate şapte birouri 
vamale, căte un birou vamal clC1sa I la Constanţa (cu o sucursală la Mangalia) 
şi Tulcea (cu sucursale la Isaccea şi Chilia Veche), câte un birou vamal clasa 
a lll-a 1<1 Sulina, Harşova, Cernavoda şi Sfântu Gheorghe şi în birou v<imal 
clasa a IV-a la Măcin. <l>l 

S-a efectua t  o statistică a populaţiei Dobrogei care, la finele anului 
1878, era de 1 1 7.850 locuitori '7', a fost înfiinţată prima tipografie romănească 
la Tulcea, '"> iar un delega t al Ministerului Instrucţiunii Publice a fost trimis 
pentru a vedea situa ţia învăţământului din Dobrogea. ·1'1) 

Scria evenimentelor referi toare la Dobrogea aului 1 878, prezenta te 
de revista Familia, se încheie cu ştirea că Prefectura Silistrei a trebui să se sta
bilească la Constanţa, :.m deoarece la Silistra n-au găsi t nici clădire, nici masă, 
nici scaun, nici un registru, nici sigiliu, nimic cu care <1utori tă ţile să poată să
şi înceapă activita tea .  :.ii  Era consccinţ<1 spiritului comerciant al ruşilor, care 
vânduseră tot înainte de a pleca. 
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NOTE 

1 .  Viorel Faur, Nicolae Iorga şi revista Familia, in Semicentenarul P.C.R, in Bihor, 
Orndea, 1 971 , p. 323. 

2. Octavian Goga, Un precursor al unităţii: Iosif Vulcan (1841-1907), 
Ed. Cele Trei Cri�uri, Oradea, 1 926, p. 1 2. 

3. Familia, nr. 5, 29 ianuarie/10  februarie 1 867, p. 57. 
4.  Viorel Faur, Războiul de independenţa şi  revista Familia, Oradea, 1 977. 
5. Familia, nr. 10, 2/ 14 februarie 1 878, p. 59. 
6. Ibidem. 
7. Condiţiunile pacci, in  Familia, nr. 1 7, 27 februa rie / 10 martie 1 878, p. 1 04. 
8. Congresul de la Berlin, în Familia, nr. 47, 25 iunie/ iulie 1 878, p. 307. 
9. Armata română in Dobrogea, in Familia, nr. 92, 1 3/25 iulie 1 878, p. 335-336. 

10 .  Ibidem. 
1 1 .  Ruşii in Dobrogea, i n  Familia, nr. 54, 20 iulie/1 august 1 878, p. 351 .  
1 2. Ibidem 
13 .  Familia, nr. 81 , 26 octombrie I 7 noiembre 1 878, p .  516; nr .  82, 

29 octombrie / 10 noiembrie 1878, p. 524. 
14 .  Poporapunea română a Dobrogei, in Familia, nr. 52, 1 3/25 iulie 1 878, p .  336. 
15. Ibidem. 
1 6. Elementul românesc in Dobrogea, în Familia, nr. 70, 1 7  I 29 septembrie 1 878, p. 450 
1 7. Ibidem. 
1 8. Numirile române ln Delta Dunării, în Familia, nr. 70 , p. 45 1 .  
1 9 . Primirea trupelor române in Dobrogea, în Familia, nr. 67, 7 /19  septembrie 1 878, p. 
432. 
20. Pute-va România tine Dobrogea ?, în Familia, nr. 70, p. 452. 
2 1 .  Colonizarea italiană in Dobrogea, î n  Familia, nr. 83,2/14  noiembrie 1878, p. 528. 
22. Ibidem. 
23. Podul peste Dunăre la Cernavodă, în Familia, nr. 70, p. 451 .  
24. România cu Dobrogea, in Familia, nr. 62, 20 august / 1 septembrie, 1 878, p.403. 
25. Familia, nr. 74, 1 / 1 3  octombrie 1 878, p. 476. 
26. Delimitarea Dobrogei de Bulgaria, in Familia, nr. 82, 

29 octombrie / J O  noiembrie 1 878, p. 524. 
27. Ibidem. 
28. Ocuparea Dobrogei, în Familia, nr. 77, 1 2 /24 och>mbrie 1 878, p. 488. 
29. Idem, în Familia, nr. 88, 19 noiembrie/1 decembrie, 1 878, p. 560. 
30. Proclamaţiunea Domnitorului, în Familia, nr. 89, p. 564. 
31 . Ibidem. 
J2. Trecerea trupelor române in Dobrogea, în Familia, nr. 90, 

26 noiembrie I 8 decembrie 1 878, p. 572. 
33. Înaltul Ordin de zi dat de principele Carol oştenilor care au trecut ln Dobrogea, 

în Familia, nr. 90, p. 572. 
34. Ocuparea Dobrogei, în Familia, nr. 91 , 30 noiembrie / 12 decembrie 1878, p. 580. 
35. Ibidem. 
36. Primirea in Dobrogea a trupelor române, in Familia, nr. 92,3/15 decembrie 1878, p. 
588. 
37. Locuitorii din Tulcea, în Familia, nr. 92, p. 588. 
38. Ocuparea Dobrogei, în Familia, nr. 93, 7 / 1 9  decembrie 1 878, p. 595. 
39. Familia, nr. 92, p. 588. 
40. Ibidem. 
·I 1 .  Împărţirea administrativă a Dobrogei, in Familia, nr. 90, p. 572. 
42. Personalul administrativ ln Dobrogea, în Familia, nr. 93, p. 595. 
43. Autorităl:ile judecătoreşti in Dobrogea, in Familia, nr. 90, p. 572. 
44. Ibidem. 
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45. Din Dobrogea, in Familia, nr. 95, 1 7  /29 decembrie 1 878, p. 61 1 .  
46. Vămile în Dobrogea, în Familia, nr. 93, p. 595. 
47. Din Dobrogea, în Familia, nr. 95, p. 61 1 .  
48. Familia, nr. 80, 22 octombrie I 3 noiembrie 1 878, p. 512. 
49. Idem, nr. 95, p. 61 1 .  
50. de unde apoi se va muta la Cernavodă. 
51 . Din Dobrogea, în Familia, nr. 96, 21 decembrie 1 878 I 2 ianuarie 1879, p. 620. 

La revue "Familia" (La Famille) d 'Orades a propos de la situation locale et 
des evenements de 1878 en Dobroudja 

- Resume -

L'auteur fait passer en revue Ies informations Ies plus significatives 
sur la Dobroudja,_ pendant la gueree d'independance (1 877-1878), publies 
dans la revue "Familia" (La Famile), une des publications roumains Ies plus 
representatives du siecle passe. 

Le probleme de la Dobroudja est mis en relation avec celui du sud de 
Basarabie et on en reconnaît l'importance. Des informations concernent la 
terre dobroudjienne, Ies richesses, la toponymie, la demographie, l'etat d 'e
sprit de la population de Dobroudja, la dclimitation de la frontiere avec la 
Bulgarie, l ' installation des autorites roumaines et de l 'armee roumaine, Ies 
premierees mesures d 'organisation de la province, quelques donnees statis
tiques. 

La revue "Familia" d'Oradea a represente a son epoque une sourcc 
transylvaine tres inportante de renseignements sur la Dobroudja. 
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Angela POP 

DOBROGEA îNTRE ANII 1877-1886 ÎN OPINIILE UNUI 
DIPLOMAT FRANCEZ 

La 1 6  martie 1 886, U .  Chausserie - viceconsulul Franţei la Ki.istenge 
- trimetea Ministrului Afacerilor Externe un amplu raport (36 pagini) 
cupinzând o descriere generală a Dobrogei (aspectul geografic, organizarea 
administra tivă, dezvol tarea economică, învăţământu l, viaţa cotid iană a 
locuitorilor din această provincie). 

Multe dintre informaţiile con ţinute le dublează pe cele aflate în cir
cui tul  ştiinţi fic actual, 11 dar sunt şi Clspecte mai puţin cunoscute. 

În primul rând ne vom opri la explicaţia dată pentru originea 
numelui de Dobrogea . Cu siguranţă, ea exprimă nivelul de cunoştinţe acu
mulC!t de colectivita tea din care U. Chousserie făcea pnrte din prezenta rea la 
post. „Numele de Dobrogea, a tribuit  vechii Moesii Inferioare, se pare că 
provine din două cuvinte: unul slC1v, dobro(bun), a l tu l  tă tar, bugeac (loc 
necunoscu t) sC1u ogeac ( teritoriu locui t  de o hoardă, un trib)" 2'. Dovedind 
cunoştinţele referi toare la istoria şi structura etnică a popula ţiei, U .  
Chousserie detaliază subiectul pentru a se face mai bine înţeles: „Ruşii 
[ l ipovenii],  fugind de pcrsecu ţiiln religioase d in ţara lor, vor găsi un adăpost 
sigur în mlaştinile pustii ale Dobrogei de est numi tă chiar şi azi Bugeac şi 
pentru a deosebi acest Bugeac m lăştinos şi sterp în care ei s-au aşezat de 
Bugeacul sa u Ogeacul muntos şi fertil locui t  de bulgari şi tătari, ei ii vor numi 
pe ncesta din urmă Dobro Bugeac (loc necu noscut fertil) sau Dobro ogeac (ioc 
bun de locu i t  de hoarde)" )>. Explicaţia acceptată de U. Chousserie îl face să 
confunde sub numele de Bugeac partea de nord-est şi est a provinciei (Delta 
Dunării, zona l i torală între Mahmudia-Ovidiu), când, de fapt, toponimul se 
referea !CI teri toriul de d incolo de fluviu, în sudul  Basarabiei �' . Pentru au torul 
raportului termenul de bugeac însemna, de fapt, un loc mlăştinos, nesănătos 
din punct de vedre clima teric; de al tfel, el se dovedeşte neplăcu t impresion
at de suprafa ţa întinsă pe care o ocupa ochiurile de apă în raport cu solul 
dobrogean şi număru l  mare Cil bolnavilor de friguri. 

În ciuda caracterului predominant  agrar al economiei zonale, diplo
mCltul francez constata cc'l existau şi „bazele industriale din Dobrogea" prin 
care înţelegerea instC1laţiilor pentru fabricarea brânzei, morile de vânt sau cu 
aburi, tăbăcării, fabrici de spirt, săpun, lumănâni, dimie ". 

Potrivit  datelor puse la dispoziţie de că tre autorităţile locale, agricul
tura si a telierele menţionate mai sus obţine�u can tită ţi apreciabi le de pro
duse, cu mult peste necesarul intern; acest fapt permi tea susţinerea unui 
export considerabil ca volum şi valoare: cereale (orz, grâu, proumb), seminţe 
( lin te, rapiţă, mei, fasole), brânză, lemn pentru construcţii, peşte proaspăt şi 
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sărat, piei de animale sălbatice, lână, icre, animale vii '". 
Marele inconvenient îl reprezenta preţul de vânzare; din cauza lipsei 

căilor de comunicaţii, transportul dificil ridica preţul de cost al produselor cu 
mult peste limita admisă . Prin coroborare cu a lte documente contemporane 
71 constatăm că intre preţu rile produselor pentru export şi cele de pe piaţa 
internă diferenţele sunt  foarte mici (0,02 - 0,3 lei) şi doar la cereale (grâu, orz, 
porumb), ceea ce explica puterea de cumpărare foarte redusă a popula ţiei 
dobrogene. Aşa şi înţelegem de ce mul!imea negustori lor semnalaţi în zonă 
nu se profilau pe mărfuri mai scumpe, dar de bună calita te, precum textil sau 
confecţii, obiectele de artă, mobilit?r, piese din fier forjat, lenjerie, produse 
chimice, de marochinărie, băuturi alcoolice (importate d in Austria sa u 
Germania), orez, ulei cafea (aduse d in Anglia), lumânâri şi pahare de sticlă 
(din Belgia), produse superioare celor fabricate în tară şi care puteau fi procu
rate de la Galaţi sau Bucureşti �'. 

Importante informaţii ne sunt  oferite cu privire la populaţia provin
ciei. Potrivit datelor oficiale, în 1886, ea ajunsese la 185.634 locui tori; mai 
mul t de jumă tate, adică 1 06.900 locui tori, tră iuau în judeţul Tulcea, iar restu l 
de 78.734 (42,4%), în judeţul Constanţa. Era urmarea firească a forţei eco
nomice menţinută în partea de nord a teritoriului până la construirea pod u
lui de la Cernavodă şi a portului Constanţa. 

Câ t priveşte structura numerică după originea etnică, situa ţia se 
prezenta în felul următor: •1 

Tulcea 
- români 25.840 
- tă tari 1 1 .030 1 1 .030 
- bulgari 27.920 
- turci 12.800 12.800 
- ruşi 1 6.336 
- greci 3 .681 3.681 
- evrei 3.405 3.405 
- germani 2.310 
- ţigani 2.030 2.030 
- străini 725 725 
Total 106.900 

[57,6%] 

Constanţa 
20.300 
30.681 
1 0.500 
13.757 
709 
1 .087 
1 42 
714 
1 48 
499 
78.734 

f 42,4%] 

Total 
46. 140 
41 .71 1 
38.420 
26.557 
1 7.045 
4.768 
3.547 
3.024 
2.1 78 
1 .224 
1 85.634 

[ 100%] 

[ Procen tual] 
24,8% 
22,4% 
20,6% 
1 4,3% 
9,1 % 
2,5% 
1 ,9% 
1 ,6'i'o 
1 ,  1 'Jr, 
0,6% 
[100%] 

Datele statistice demonstrează că românii reprezentau un sfert din 
populaţia provinciei, dar elementul musulman rămânea într-o majoritate 
absolută (37,7%), raportul dintre români şi bulgari fiind foarte apropiat 
(24,8% - 22,4%). Situaţia era absolut normală după patru secole şi jumătate 
de stăpânire otomană, interval în care a fost susţinută imigrarea masivă a h1r
cilor, tătarilor şi bulgarilor. Aceştia s-au aşezat, cu precădere, în partea d e  
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nord şi centrală a Dobrogei, românii locuind compact pe malul drept al flu
vmlui .  "n 

Spre deosebire de al te documente semnate de U. Chousserie, rapor
rnl înain tat  Ministerului Afacerilor Externe al Franţei la 1 6  martie 1886 ne 
ilpropie foarte mult de viaţa cotidiană a locuitorilor Constanţei. 

Contrar preferinţelor culinare manifestate de diploma tul francez, 
caşca valul constituia baza a limenta ţiei pentru populaţia din zonă. Se poate 
aprecia că era fabricat în canti tăţi apreciabile; în afara consumului intern se 
exportau până la 600 tone anual în Constantinopol, în Grecia sau Asia Mică. 
Mesele principale se mai „îmbogă ţeau" cu peşte sărat, pepene (vara), ceapă 
sau praz (iarna) .  Sărăcia meniului explica standardul de viaţă scăzut al 
majoritc'l ţii familiilor care se reunea „în jurul unei mese din lemn de brad, 
ridica tă la o jumătate de picior de-asupra solului", adică aproximativ 15 cen
timetri. În mod normal, o astfel de a limentaţie delermina o sănătate precară, 
scrofuloza (inflamarea ganglionilor cervicali), tuberculoza, rahitismul, fiind 
ooli obişnui tcin această parte a Dobrogei. 

Diploma tul francxez a mai observa t că unii bărbaţi îşi continuau 
după amiezele „în jurul meselor grosola ne ale unei cafenele turceşti, bând , 
cu aer de fericire, din mici cupe aburinde, o băutură neagră obţinută nu din 
boabe de cafea arabică, ci, în mod periculos, din orz prăjit". Ca toţi oamenii 
pe jumătate înfometaţi, ei vorbeau despre meniuri rafinate „descriind, de 
parcă ar fi fost pe masa lor, pulpele de berbec puse la proţap şi stropite cu 
un suc concentrat de roşii, numără bucă ţile de vânat îmbogăţite cu un suc 
de portocale din care se ospătează şi descriu meniul lor de mâine în care pun 
la un loc buca tele cele mai a lese" "> . Un subl im exerciţiu de „imagina ţie şi 
l ăudăroşenie" care trebuia să completeze sărăcăciosul meniu înghiţit cu sto
icism puţin mai devreme. Fin observator, U. Chousserie constata cu 
11al iţiozi tate: ,,În timpul discuţiilor, toţi au apă în gură şi ochi i  strălucind de 
pl,\cere, dar nimeni nu reuşeşte să-şi înşele vecinii, ceea ce nu-i împiedicil pe 
nici unul din tre ei de a se retrage satisfăcut şi cu un aer care arată de ce este 
el în stare" 121 •  

Al ţii, mai comozi, îşi continuau siesta la adăpostul „caselor închise ca 
si fortăreţele şi in porţile cărora sunt montate mici ferestre care permit a privi 
pe nepofti tul care se hazardeazil la o oră atât  de nepotrivită, să ridice 
ciocănelu l"  (să bată la poartă) 1)1• Aceste citadele personale erau interzise 
ochiului curios al oricărui străin, motiv pentru care afacerile se tratau la cafe
nea sau în stradă. 

De a l tfel, potrivi t reluărilor semnate de U. Chosserie, întâlnirile cu 
rudele sau cei cunoscuţi erau destul de rare; mai exact, cu ocazia marilor 
c.;il rbători. În aceste momente deosebite locul central al casei devenea salonul, 
spa ţiu ce exprima gustul şi forţa ma terială a gazdei: „mobile demodate şi 
desperecheate, o sofa turcească, scaune d in paie acoperite cu o dantelă de 
bumbac lucrată cu croşeta de stăpâna casei, covoare de lână grosieră in 
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tonuri ţip:itoare, gravuri prost luminate cu subiecte religioase, perdele per
sane şi câteodată, un pian care nu există acolo decâ t de formă şi de a c<irci 
prezenţă gazdele se mând resc ca şi cum ar fi ultima expresie a unei civiliza ţi �  
foarte rafnate şi ar ascunde cele mai deosebite gusturi aristocratice a le 
stăpânului casei" 1�1• Şi pentru ca totul să fie conform standardelor spre care 
se aspira, spălă toreasa - transforma t<i, pentru un franc şi o bucată de pâine, 
în fata din casă - aducea pe un platou de metal alb (care ar fi trebuit să imite, 
Etiră succes, argintu l)  ceştile de cafea şi farfurioarele de dulceaţă dar, mai a les, 
mult<'\ apă în pahare colorate. Pentru gazde şi musafiri era o plăcută ocazie 
de a rememora toa te cele întâmpla te de-a lungul lunilor în care nu s-au mili 
vizita t. 

La sfârşitul zilei, deşi „cu mâhnire se ştergea praful de pe mobilt:+� 
din salonul a cărei uşe rămanea închisă până la o nouâ sărbatoare" 1'1, ultim
ul musafir nici nu apuca bine să treacă pragul casei că şi incepeilu aprinse 
comentarii le adresa celor care încercaseră să-şi epateze interlocutorii cu un 
lux strălucitor. Totul se datora concurenţei şi luptei pentru a se ajunge la 
standardele convenite. După părerea d iplomatului francz aceste sacrificii ea u 
fără rost deoarece fardarea lipsită de gust accentua, în loc să ascundă, riduri le 
înghesuite pe feţele obosite a le femeilor; culoarea ţipă toare a rochiilor sub
linia şi mai mult croiala învechită . Câ t despre coafură, încercarea de a copia 
imaginea oferită de jurnalele de modă o transforma într-un adevăra t 
„momentul etaja t unde botaniştii ar putea face o seră de plante şi flori noi" .  
Bijuterii din aur cu pu ţine carate acopereau mari părţi ale corpului prin 
dimensiunile lor neobişnuite Oa urechi, pe piept şi braţe, pe toate degetele 
mâinilor), împiedicând mişcarea natura lă a articulaţi ilor. Un colier de 
mărime impresionantă înconjura gâtul descoperit ş i  cobora în buzunarul 
stâng pentru a susţine un ceas privit cu ostenta ţie de către posesoa re. 
Materializare a sentimentelor nutri te faţă de capul fa miliei, portretul soţului 
este aşezat într-o broşe mare plasa tă pe mijlocul pieptului„ .  căci el este cd 
care şi-a creat soţia aşa cum este, adică un magazin ambulant de bijuterii des
tinat să ascundă toa te greu tă ţile cu care s-a realiza t fa lsa sa strălucire" 
deoarece, cantita tea de biju terii purtată de soţie este cea care indică poziţia 
socială şi bogăţia soţului" "". Acesta, fiind iarnă, purta o căciula de miel, 
haine de dimie, ghete din piele de Rusia bine impregnate cu ulei de peşte. 
Deşi mergea cu un pas (sau doi) înaintea soţiei, ca semn al respectului pc care 
aceasta i-l da tora, barba tul era total eclipsat de stră lucirea etalată de propriii 
consoartă . 

Impresia negativă pe care ne-o transmite autorul acestui raport con
siderăm cei nu se justi fică integral. Scopul prezenţei sa le la Ki.istenge, intere
sele economice ale cercurilor locale ne face să credem că viceconsulul Franţei 
a pătruns în intimitatea notabil i lor d in zonă (funcţionilri de stilt, negustori, 
proprietari de mici intreprinderi sau a teliere). Tonul sarcastic al unora dintre 
descrieri nu-l înţelegem mai a les când privim capodopere ale picturii uni-
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versale (semnate de  A. Renoir, N. Grigorescu, I. Andreescu), fotografii şi ve
deri de la sfârşitul secolului trecut care au imortalizat o linie vestimentară 
foarte încărcată, ciudată, dar nu pentru un contemporan. 

În ciuda subiectivismului manifesat de autor, rezulta t  firesc a l  dife
renţelor d intre lumea pe are o reprezenta şi coHul de ţară în care abia se 
forma o nouă civilizaţie, raportul întocmit  de U. Chousserie ne aju tă a ne 
apropia de real i tăţi mai puţin surprinse de documentele cunoscute până în 
prezent. 

NOTE 

1 .  C .  Scheletti, Dobrogea. Organiz.are, Tulcea, 1 879; Baron d'Hogguer, Renseignement 
la Dobrouja, son etat actuel, ses ressources et son avenir, Bucarest, 1 879; j. Jooris, La 
situation economique de la Roumanie et de la Dobroudja, Bruxelles, 1 881; Gh. 
Dumitraşcu, Un document privitor la Situaţia judeţului Tulcea în 1879, in „Peuce", IV, 
1 973-1974, p. 273-275; Directia Generală a Arhivelor statului Bucureşti, 
Din tezawul documentar dobrogean, Bucureşti, 1 988, p. 1 1 2-126. 

2. Arhivele Naţionale Istorice Centrale (in contimrnre se va cita ANIC), Xerografii 
Franta, pachet ll l ,  document 2, fila 2. În limba tătară, bugeac înseamnă unghi. 
Toponimul se referii la colţul sud-estic al spaţiului carpato-nistrean cunoscut sub 
numele de „Stepa getică", Caravlahia (Ţara Românească de la Marea Neagră) in 
secolele al Xi ii-lea XIV-iea, Basarabia (secolul al XVI-iea), Bugeac (secolul al XVII-iea), 
după instalarea nogailor, cf. Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de sud-est şi 
diferitele semnificaţii teritoriale ale noţiunii de Bugeac, în „Revista istorică", Scrie 
nouă, tom 6, 1 995, nr. 7-8, iulie-august, p. 633-651 .  

3. ANIC, loc. cit., iila 2-3. 
4. Toponimul Bugeac mai desemna o culme a Munţilor Macin, satele Canlă Bugec 

(judelul Tulcea) şi Bugcac (judeţul Constan!ill. 
5. Vezi şi Direcţia judeţeană Constanta a Arhivelor Nalionale (în continuare se va cita 

DJCAN), fond Primăria Constanţa, dosar 14/1 879-1883, pasim. 
6. ANIC, loc. cil, fila 1 6-17; aşa se l'Xplică num<'lrul milre al reprezentantelor 

d iplomatice care func[ionau în acea perioadă (Tulcea: consulatele Austro-Ungariei, 
Franlei, Angliei, S.U.A., Italiei; Sulina: viccconsulatlc I talici, Olandei, Suediei, 
Norvegiei, Austro-Ungariei; Constanta: consulatul Austro-Ungariei, viceconsulatele 
Germaniei, Franţei, Angliei, Suediei, Non•egiei). 

7. DJC AN, fond Primăria Constanţa, dosar 10/ 1 885, p;issim. 
8. Ibidem, dosar 1 I 1 886, f. 62. 
9. ANIC, loc. cit, f. 1 7. 
1 0. DJCAN, Colecţia Registre de stare civilă, 1 879-1 886, passim; Direcţia judeţeană Tulcea 

a Arhivelor Na tionale, colectia Registre de stare civila, 1 879-1 886, passim. 
1 1 .  ANIC, loc. cil, f. 22. 
12.  Ibidem. 
13. Ibidem, f. 2 1 .  
14. Ibidem, f. 23. 
1 5. Ibidem , f. 25. 
1 6. Ibidem, f. 27. 
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La Dobroudja des annees 1877-1886 vue par un diplomate fran«i;ais 

- Resume -

En 1886, le 16  mars, U. Chousserie, vice-consul de la France a 
Kiistandje, envoyait au Ministere des Affaires -Etrangeres un vaste rapport 
(36 pages) qui comprenait une description generale de la Dobroudja (aspect 
geographique, organisation administrative, developpement economique, 
enseignement). 

Les unes des informations contenues corroborent Ies sources du cir
cuit scientifique actuel, mais i i  y a aussi des aspects moins connus, par exem
ple la vie quotidienne des habitants de cette province, Ies causes de l'etat pre
caire de sante, Ies rapports sociaux, l'institu tion du mariage. 

Malgre la subjectivite manifestee par l 'auteur, consequence de la di
fference qui existait entre le monde qu'il representait et ce coi.n de pays ot1 
c'etait a pei.ne qu'une nouvelle civi l isation se formait, le document nous aide 
a comprendre Ies realites specifiques de cette contree pendant Ies premieres 
annees de l'administration roumaine. 
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Gabriel TALMAŢCHI 

DOBROGEA OGLINDITĂ îN MEDALISTICĂ 

Pornind de la medali i le afla te în colecţia numisma tică a M. l .N.A. 
Consta n ţa am încercat să fac o prezentare a acelor piese care sunt legate prin 
subiectul lor de istoria multiseculară a acestui ţinu t, bogat în evenimentt' 
istorice, poli tice, economice şi mil i tare, parte in tegrantă d in istoria poporului 
român. Articolu l  prezintă o serie de medali i  care se referă la teritoriul d intre 
Dunăre şi Mare, u nele inedi te, a l tele deja publ ica te si care se integrează temei 
. •  borda te. 

Deşi medal istica românească, şi implici t cea d in Dobrogea, se 
remarcă abia după 1 859, totuşi în numeroasele piese emise până în epoca 
contemporană (cu pri lejul a d i feri te jubilee, aniversări etc.), au fost surprinse 
diferite momente semnifica tive, prin conţinu tu l lor corespunzând diverselor 
perioade istorice. 

Demersul se da toreşte în sine, o con tinuare a prezentării ma terialu
lui il fla t în  colecţia M. l .N.A.C., începu tă de colegii M.  Bălăbănescu şi G. 
Custurea n ,  respectâ ndu-se ordonarea cronologică a emi terii pieselor dilr 
ţinându-se seama si de evenimentul marca t. Medali i le lua te in d iscuţie 
începu tă cu anul  1 878 şi ajung până în 1996, ale reuşind să surprindă diferite 
c li! pe d in istoria acestui t;'m'un. Reprezentările au o sferă largă de cuprindere, 
c;1 monu men tul de la Adamclisi,  11 război de independenţă şi momentul 
rl'cuperări i de că tre România a Dobrogei, ') respectiv la Cadri la ter, '' dar şi 
. ibricultură, 3' creşterea animalelor şi păsărilor, "' industrie, 7' expozi ţii, "1 etc. 
O parte importantă a lor i lustrează două evenimen te importante din istoria 
Dobrogei şi anume dezvoltarea şi modernizarea portului constănţean şi 
rmlizilrea podului  de ca le fera tă de la Cernavodă, de către inginerul Anghel 
Sa ligny. Este normală preponderenţa lor in iconografie ţinând seama de 
specificul zonei şi de contribuţia celor două evenimente la dezvol tarea vieţii 
socia le, poli tice şi economice pentru popu la ţia din aceste locuri . 

Portul Constanţa a reprezentat şi reprezintă locul de maximă aflu
ent,, şi in tensi ta te ocupa ţională, din cele ma i vechi timpuri '' şi cu a tâ t  mai 
mult in e tapele u l terioare de dezvoltare. "" Începerea lucrări lor de mod ern
izare este marcatc'l de data de 1 6  octombrie 1 896, 1 1 1 fiind de faţă la festiv i tă ţi 
şi familia regala. Inaugurarea şi ceremoniile oficiale pen tru portul Constanţa 
au avut loc abia la 27 septembrie 1 909, '" tot în cad rul unei largi participări a 
principall'lor personal i ti't ţi a le  sta tu lui .  Medalistica a înregistrat aceste eveni-
1 1wnte, ale anilor 1 896 "' şi 1909 ' ", în mod fidel, în tregind la acele momente 
.·, i loz1 rea lucrărilor şi amploarea festivi tă ţilor. 

Al doilea moment este construirea podului de la Cernavodă, operă 
„ rh ikctonici'1 a inginerului A. Saligny, "' cel care de a ltfel, va fi des�·mnil t s.:i 
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conducă şi lucrările de construire ale portului Constanţa, la 1 0  august 1 899. "' 
În data de 14/26 septembrie 1 895 171 se trece pentru prima dată peste 

pod (numit la acea dată „Podul  Regele Carol I") 1�' cu o garnitură forma tă din 
15 locomotive ş i  cu o viteză de 80 km.  pe oră. m Evenimentul a fost consider
at ca unul din marile momente ale sfârşitului sec. XIX, din nou medalistic,1 
făcându-şi datoria prin imortalizarea lui. im 

În 1 896, Carol I arăta că „Săvârşirea podului peste Dunăre dorit d€ 
un sfert de veac de mine, este astăzi un fapt împlinit.. . Prin portul de 1<1 
Constanţa, podul  de la Constanţa, podul de peste Dunăre ne deschide 
această cale largă care va spori într-un mod neaşteptat relaţiilor noastre com
erciale şi va asigura dezvoltarea noastră mari timă."  w 

Pentru istoria învăţământului dobrogean, de o mare însemnătate 
este înfiinţarea şi apoi activitatea cunoscutului liceu „Mircea cel Bătrân", 
institu ţie de certă recunoaştere profesională internă şi externă m. Nu a fost 
vorba de la început despre un liceu, ci de un gimnaziu, înfiinţat  în 1 896, 2 1' 
atingând următoarea fază în 1 91 1 .  2'1 

Anii 1 995-1996 au însemnat pentru Constanţa sărbătorirea a trei 
evenimente importante: centenarul înfiinţării portului modern, centena rul 
înfiinţării liceului „ Mircea cel Bă trân" şi centenarul inaugurării podului de ia  
Cernavodă.  Pentru ultimele două au  fost emise medalii jubi liare 2"', 
adăugându-se şi pe această cale dovada cinstirii şi preţuirii lor de către con
temporani. Tot din punctul de vedere al învăţământului se remarcă şi 
împlinirea în 1 993 a 1 00 de ani de Ia înfiinţarea şcolii normale pedagogice 
„Constantin Brătescu" din Constanţa. 2(>) 

În colecţia prezentată se mai adaugă ca memorie în metal şi eveni
mente religioase 271, turistice 2111, agricole, industriale m ilitar-navale M, inclusiv 
din punct de vedere istoric, prin medalia jubiliară, a împrinirii a 2500 de ani 
de existenţă a Tomisului. :iin 

Lucrarea îşi propune să stabilească din punct de  vedere medal istic o 
legă tură intre epocile istorice dobrogene, subliniind importanţa unor fapte, 
expoziţii, concursuri etc. ce şi-au adus o contribuţie deosebită la bunul mers 
al societăţii civile dobrogene. Ne-am folosit de cataloage şi articole de spe
cialitate, ·111 încercând să aduc o contribuţie la cunoaşterea artei medalistice, 
născută şi i lustrată din evenimente cu tentă istorică dobrogeană. 

CATALcx; 

1878 1 .  Medalia ocupării Dobrogei. (aramă, 47 mm). BSNR, 1 906, 
p. 46-47; Pontica, 26, 1 993, p. 275. 
1895 2. Medalia Podului Regele Carol I (aramă, 70 mm). A. Scharff, 
BSNR, 1 906, p. 82-83; Pontica, 1 6, 1993, p. 280; MPR, p. 246. 

3. Medalia Podului Regele Carol I ,  (aramă, 58 mm). Kuilrich. 
BSNR, 1 906, p. 83; M PR, p. 246; Pontica, 1 993, p. 280. 
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4. Medalia Podului Regele Carol l .  (aramă, 30 mm). Kullrich. 
BSNR, 1 906, p.84; MPR, p.  246; Pontica, 1 993, p. 280. 

5. Medalia Podului Regele Carol I (aramă, 28 mm) Kullrich. 
BSNR, 1 906, p. 84 (cu capetele perechii regale pe avers). 

6. Medalia „Monumentului anexiunii Dobrogei la România. 
(argint, 76 mm). M. Carniol fiul. BSNR, 1 906, p. 85; MPR, p. 246; Pontica, 
1 993, p. 282. 
1 896 7. Medalia Punerii pietrei fundamentale a portului Constanţa. 
(bronz, 50 mm). A. Scharff. BSNR, 1906, p. 92; MPR, p. 247; Politica, 26 1 993, 
p. 282. 

8. Medalia Punerii pietrei fundamental a portului Constanţa. 
(bronz, 64,5 mm). M. Carniol fiul BSNR, 1 906, p. 92; MPR, p. 81-82; Pontica, 
1993, p. 282. 

9. Medalia Gr. G. Tocilescu - Adamclisi. (bronz, 50 mm). Telge. 
BSNR, 1 906, p. 92; MPR, p. 247; Pontica, 1 993, p. 282. 
1 898 10. Medalia Expoziţiei de la Constanta - a tribuită lui Vasile 
Cotovu (bronz, 65 mm). Carniol fiul. BSNR, 1 906, p. 98; MPR, p. 248; Pontica, 
1 993, p.282. 

1 1 .  Medalia Expoziţiei de la Constanţa, cu inscripţia pe revers 
Vasile Cotovu. (bronz, 65 mm). Carniol fiul BSNR, 1 906, p. 98. 
1 901 1 2. Medalia Şcolii germane evanghelice din Constanţa (argint, 
30 mm). BSNR, 1 906, p.  1 1 7; MPR, p. 250; Pontica, 1993, p. 284. 
1 909 1 3. Placheta Portului Constanţa . (argint, 70 x 1 00 mm). T. 
Szirmai. BSNR, 1 91 5, p. 98; Pontica, 1 993, p. 291 .  
1913 1 4. Medalia Cadrila terului. (bronz, 40 mm). C. Neli, BSNR, 1 91 4, 
p. 29; Pontica, 1 993, p. 295. 

1 5. Medalia Silistrei (argint, 63 mm) Saraga. BSNR, 1915, p. 104; 
MPR, p. 261 ; Pontica, 1993, p. 293. 
1 924 1 6. Medalia Jubileului de 25 de ani de la înfiinţarea staţiunii 
Movila-Techirghiol. (bronz, 50 mm). MPR, p. 1 14; Pontica, 1993, p.  298. 
1 926 1 7. Medalia Expoziţiei Camerei de Agricultură. (bronz aurit, 60 
mm). C.D. MPR, p.1 1 5; Pontica, 1 993, p. 229 
1 927 1 8. Medalia industriaşului E. Wolff. (bronz, 50 mm). Huguenin. 
MPR, p. 266; Pontica, 1993, p. 300 

19. Placheta Stella Maris. (bronz, 74 x 80 mm). Ileana, unifacies, 
foarte rară . O corabie cu pânze, pe o mare agitată pe care se suprapune figu
ra din profil, spre stânga a unei prinţese încoronate cu voal lung. Pontica, 
1 993, p. 300. 
1 928. 20 Medalia (oficială.) Semicentenarului Dobrogei (bronz, 70 
mm). Huguenin .  CNA, 8, 1 928, 77-82, p. 41 -42; Pontica, 1 993, p. 301 . 

21 . Medalia (populară.) Semicentenarului Dobrogei. Bronz, 50 
mm). Huguenin, CNA, 8, 1 928, 77-82, p. 42. 
1 929 22. Placheta Stella Maris. (bronz, 75 x 90 mm). Ileana. Foarte 
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rară. Av. bustul unei femei aureolate, cu voal lung peste umeri, ţinc în maini  
o corabie. În stânga jos, pe trei rânduri: DEJ MATER/ STELLA MARlS I 

ORA PRO NOBIS. În dreapta sus, pe două rânduri: Ileana /MCMXXIX; Rv. 
Faleza srăjuită de coloane ionice în faţă mării .  În jumă ta tea de sus legendă pc 
pa tru rânduri: NĂDEJDE PENTRU CEI ÎN PREAJMA VIEŢII I APA PEN
TRU CEI ÎNSETAŢI/ PACE PENTRU CEI SBUCIUMAŢI. 
1 940 23. Medalia Stella Maris. Balcic. (bronz, 60 nun). E.W. Becker, 
at1 . Făsler. CNA, 1 5, 1940, 1 1 7-1 1 8, p. 240; MPR, p. 275; Pontica, 1 993, p. 302. 

24. Medalia Digului Regele Carol II - Balcic (bronz, 60 mm) 
E.W. Becker, CNA, 1 5, 1940, 1 1 7-1 1 8, p. 240; MPR, p. 275; Pontica, 1 993, p.  
302. 
F.A. 25. Medalia Gimnaziului „Tra ian"  - Adamclisi, Constan ţa 
(bronz, 30 mm). inedită. Av. Cunună de lauri. În centru legendă pe trei 
rânduri: PER ASPERA/ AD/ ASTRA; Rv. Legendă circulară: GIMNAZIUL 
„TRAIAN" ADAMCLISI CONSTANŢA. În câmpul central o carte deschisă 
1 964 26. Medalia Concursului Consiliului Agricol Dobrogea pentru 
porumb. (bronz, 60 mm) Grudinschi. MPR, p. 282 
1965 27. Medalia Concursului Consiliului Agricol Dobrogea pt>ntru 
creşterea păsărilor. (bronz, 60 mm). Grudinschi. MPR, p. 1 92, p. 283 
1970 28. Medalia jubiliară - 75 de ani „NA VROM" (bronz, 60 mm) M .  
Ionescu, MPR, p .  296. 
1 977. 29 Medalia Monumentului Triumfa l  de la Adamclisi. (bronz, 56 
mm). Grudinschi. Inedită. Av. Legenda circulară: MONUMENTUL TRIUM
FAL TROPAEUM TRAIANI / 1 09 - 1 977. În câmpul centra l  capetele lui 
Decebal şi Traian. Între ele, Monumentul de la Tropaeum Traiani. Rv. 
Legenda circulară: • •  • MUNICIPlUM TROPAEUM TRAIANI. În câmpu l 
central pla nul cetăţii Tropaeum Traiani. 
1983 30. Medalia bătută cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitil tt· 
A.F.R., filiilla Constanţa. (bronz, 60 mm). Av. În câmp, în plan central se ilf1<1 
inscripţia : A.F.R. FILIALA CONSTANŢA, sub un cerc cu soarele, pescăruş 
şi însemnul A.F.R. De o parte şi de al ta a scutului, în stânga jos anul 1 958 iar 
dreapta jos anul 1983. Rv. În câmp, un col ţ de timbru pe care apare spre 
dreapta semicircular inscripţia: A.F.R. FILIALA CONSTANŢA, iar sub ea : 25 
DE ANI DE ACTIVITATE/ 1958-1983 şi emblema A.F.R. 
1991 31. Medalie bătută cu ocazia împlinirii a 2500 de ani de evoluţie 
neîn treruptă la Tomis-Constanţa. (bronz, 50 mm). Av. Legenda circulară :  
CONSTANŢA-MMCCL-TOMIS-. În centru sta tuia zeiţei Fortuna cu zeul 
Pontos. Rv. În câmp central farul din Constanţa, iar în stânga anul 260 î.e.11 . ,  
în dreapta anul  1 991 . Inedită . 
1993 32. Medalia bătută cu ocazia împlinirii a 200 de ; mi de la 
moartea mitropolitului Andrei Şaguna. Inedită. (bronz, 60 mm). Av. Legend,i 
circulară : MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA 1 873-COMEMORARE - 1 20 
ANI - 1993. În câmp bustul lui Andrei Şaguna, de o parte şi de alta a a cestu-
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ia anii 1 809-1 873. Rv. În câmp, în prima iumătate de sus legenda: FUNDAŢIA 
CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ AROMÂNA I ANDREI ŞAGUNA. În a doua 
jumătC1 te legenda: UNIVERSITATEA +++ FONDATĂ ÎN CONSTANŢA 
1 992. Sub ea, două ramuri de lauri. 

33. Medalie bă tută cu ocazia împlinirii a două milenii de viaţă 
creştină în România. (bronz, 60 mm). Inedită. Av. Legenda circulară: DOUĂ 

MILENII DE VIAŢĂ CREŞTINĂ ÎN ROMÂNIA. În câmp ca tedrala ortodoxă 
din Constanţa, sub ea o cruce şi a nul 1 993. Rv. Legenda circulară: BISERICA 
DOBRGEANĂ. PECETEA APOSTOLIEI SFÂNTULUI ANDREI+. În câmp 
Sfântul  Andrei, crucea răstignirii. 

34. Medalia jubileului împlinirii a 1 00 de ani a Şcolii Normale C. 
Brătescu d in Constanţa. (bronz, 50 mm). Inedită .  Av. În câmp, sus inscripţia 
: ŞCOALA NORMALĂ CONSTANTIN BRĂTESCU, sub ea o carte deschisă 
în care apare emblema liceului iC1 r dedesubt cuvântul CENTENAR. Rv. În 
câmp imaginea Monumentului Triumfal de la Adamclisi. 
1 996. 35. Medalia bătută cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
înfiinţarea liceului „ Mircea cel Bătrân" din Constanţa. (bronz, 60 mm). 
Inedită. Av. Legenda circulară: 100 DE ANI DE LA ÎNFINŢARE 1 896-1 996. 
În câmp central bustul voievodului Mircea cel Bătrân. Rv. Legenda circulară .  
LICEUL TEORETIC MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA. În centrul 
câmpului imaginea liceului şi sub ea două ramuri de lauri. 

36. Medalia bă tută cu ocazia împlinirii a 1 00 de ani de la inau-
gurarea podului de la Cernavodă (bronz, 60 mm). C. Dumitrescu. Inedită. 
Av. În câmp central bustul lui A. Saligny, în stânga este inscripţia ANGHEL 
SALIGNY I ASOCIAŢIA FILATELICĂ TOMIS / 1 854-1925. În dreapta sCI, 
S.N.R. SECŢIA CONSTANŢA. Rv. Legenda circulară: CENTENARUL 
INAUGURĂRII PODULUI DE LA CERNAVODĂ „ 14 SEPTEMBRIE 1 895 *. 
În câmp central imaginea pod ului de la Cernavodă. 
F.A. 37. Medalia bătută cu ocazia inaugurării podului de la Giurgeni 
Vadul Oii (bronz, 60 mm). inedită. Av. Stema judeţului Constanţa prezentată 
ca un scut, în interior stema R.S.R. pe centru, apoi o corabie în stânga, farul 
constăntean deasupra, în dreapta un spic de grâu şi un ciorchine de strugure. 
Sub stemă monumentul de la Adamclisi . Sub scut o panglică cu inscripţia 
J UDEŢULUI CONSTANŢA. Rv. Podul Vadul-Oii. Sub pod, pe Dunăre, un 
remorcher cu o barjă în amonte. 
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NOTE 

1 .  G .  Custurea, M .  Băl.\bănescu, Pontica, 26, 1993, p 273-304; 
2. Vezi catalog nr. 29; apare doar o fotografie avers-revers a acestei medalii in articol 

închinat activitătii medalistului Ştefan Grudinschi, vezi, V.l .Ciofu, BSNR, 1992-1993, 
p. 274; 

3. Catalog, nr. 6, 20, 1, 21;  
4. Catalog, nr. 1 4; 
5. Catalog, nr. 1 0, 1 7, 20; 
6. Catalog, nr. 27; 
7. Catalog, nr. 1 8; 
8. Catalog, nr. 10 1 1 ,  1 7; 
9. G. Talmatchi, în „România de la Mare'', Constanta, 1996, 5, nr. 7, p. 1 3; 
1 0. A. Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare. Dobrogea. 

Bucureşti, 1979, p. 292; 
1 1 .  L .  Arsenie, Muzeul portului Constanţa, Constanta, 1 996, p. 3 1 ;  
1 2. V. Ciorbea, Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III, Constanta, 1 995, p. 1 05; 

Idem, in „România de la Mare", 1 996, 5, nr. 7, p. 1 7; 
13. Catalog, nr. 7 şi 8' 
14. Cataog, nr. 1 3; 
1 5. Gh. Dumitraşcu, M. Bălăbănescu, Comunicări de Istorie a Dobrogei, 1 980, 1 .  p. 126; 
1 6. V. Ciorbea, Portul Constanta, 1 896-1996, Constanţa, p. 72; 
1 7. Gh. Dumitrascu, M. Bălăbăbescu, op. cit., p. 1 28; 
18.  C. Dominut, I .  Pădureanu, Opera lui Anghel Saligny şi implicatiile sale pentru 

dezvoltarea economică a Dobrogei, în volumul „Cernavodă", 1 995, p. 1 24; 
19. D. Moroianu, M. Ştefan, Maeştrii ingeniozită!ii româneşti, bucureşti, 1 976, p. 1 60-1 64; 
20. Catalog, nr. 2, 3, 4, 5; 
21 . „Constanţa", l l l, nr. 136 din 17 septembrie 1 895, p. 1 -3; 
22. Stoica Lascu, în „România de la Mare", Constanţa, 1 9%, 5, nr. 6, p. 1 ;  
23. C. Vitanos, in „România de la Mare", 5, nr. 6, p. 2; 
24. I .  Faiter, Monografia Liceului "Mircea cel Bătrân", Constanta, 1 996, p. 28; 
25. Catalog, nr. 35 şi 36; 
26. Catalog. nr. 34; emblema domnitorului Mircea cel B.itrân a fost de multe ori prcferat;:i 

pc diferite medalii cu tem,1tică destul de largă. Vezi V.L. Ciofu, BSNR, 1 986-1991,  
p.  232-246; 

27. Catalog, nr. 1 2, 32, 33; 
28. Catalog, nr. H i; 
29. Catalog, nr. 28; 
30. Catalog, nr. 31;  
31 . Vezi intre altele G. Severeanu, BSNR, 3, 1 905-1 906, p. 1 -156; G. Buzdugan, 

Gh. Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti, Bucureşti, 1971 . 
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P l a n ş a  1 
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P l a n ş a l i  
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P l a n ş a m 
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La Dobroudja refletee dans Ies medailles 

- Resume -

L'auteur presente un lot de 37 medailles de la collection M.l.N.A.C. 
etroitement liees aux moments historiques, economiques et militaires qui se 
sont deroules sur ce territoire situe entre le Danube et la Mer Noire. Aussi 
reussit-on de recouvrir une periode comprise en tre Ies annees 1878-1996 (Ies 
unes des medailles sont deja publiees, d'autres sont inedites). L'article 
represente une contribution importante â la connaissance de l 'art des 
medailles roumaines, notamment celte sequence nee et il lustree des eveene-

ments ayant un cachet historique dobrouj ien. 



Georgeta BORANDĂ 

RĂZBOIL DE INDEPENDENŢĂ REFLECTAT ÎN 
MEDALISTICA NAŢIONALĂ 

Evoluţia societăţii româneşti în epoca modernă a fost marcată prin
tre altele şi de apariţia primelor elemente de medalistică, fenomen firesc, 
petrecut în toate statele europene, odată cu afirmarea na ţiunilor. Şi, aşa cum 
s-a întâmplat pretutindeni, şi la noi, piesele din domeniul medalisticii au fost 
create pe fondul unor evenimente, care, în plan naţional, au avut începând cu 
a doua jumătate a secolului a l  XIX-iea. 

Din rândul acestor evenimente nu au lipsi t războaiele, iar un conflict 
armat "de genul celui care a adus independenţa României şi deschiderea ţării 
către lume, prin obţinerea ieşirii la mare, nu pu tea trece neobservat. U n  
război d e  o asemenea anvergură cum a fost cel a l  neatârnării noastre, a vea să.
şi găsească o reflectare corespunzătoare în medalistica românească, încă din 
prima sa fază, căci meritele militare a le combatanţilor de pe câmpul de luptă, 
urmau să fie răsplătite prin decoraţii adecvate momentului, deci create spe
cial în acest scop. 

Alături de mai vechea medalie „Virtutea militară " , instituită în 1 872 
prin legea organizării puterii armate, şi care deşi creată pentru perioada de 
pace, a fost conferită cu precădere in timpul războiului d e  independentă, ca 
urmare a Decretului nr. 1 192 din 24 mai 1 877 n, au fost instituite o serie de noi 
decora ţii, chiar din moemntul angajării noastre militare în conflictul arma t. 
Imediat după proclamarea independenţei na ţionale, domnitorul Carol a 
instituit prin legea din 1 1  mai 1 877 21 ordinul „Steaua României", cel mai 
vechi ordin naţional, apărut într-o primă formă încă din timpu l  domniei lui 
Cuza. Acesta însă, nefiind domn independent, nu a putut determina votarea 
unei legi speciale de institire a ordinului respectiv. Lucrul acesta a fost posi
bil abia la 10 mai 1 877, când ordinul a fost crea t în mod definitiv. Organiza t 
pe 5 clase, ordinul „Steaua României" se prezintă sub forma unei cruci bizan
tine de culoare albastră, pe al cărei revers este înscris anul 1877. El a fost 
decernat pentru prima dată în septembrie - octombrie 1 877, cu ocazia 
luptelor de la Plevna J>_ 

Tot în anul 1 877, printr-un decret din 7 octombrie se stabilea regula
men tul Crucii comemorative „Elisabeta" '1, creată în anul următor, pentru a 
fi conferită femeilor, care în timpul campaniei din 1 877-1 878, au servit ca 
infirmiere în spitale, îngrijind bolnavii şi răniţii de pe front. 

În anul 1878 au mai fost create trei decoraţii, menite a răsplăti faptele 
de arme săvârşite pe câmpul de luptă în războiul  neatârnării. 

La 23 martie 1 878 se stabilea prin decret, regulamentul crucii 
„Trecerea Dunării". » 
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Având la bază un prototip de decora ţie proiectat de Cuza, acest 
însemn, rea liza t din oţel oxida t sub formă de cruce bizantină, având pe avers 
inscripţia: „Trecerea Dunării 1 877", iar pe revers cifra domnului Carol, s-a 
acorda t atât  militarilor, cât şi asimila ţilor (medici, infirmieri, personal 
telegrafo-poştal, preoţi militari) care au lua t parte efectiv la campania din 
1 877-1878. 

La 8 aprilie 1878, printr-un a l t  decret se stabilea regulamentul 
medaliei „serviciul credincios" oi, care a fost insti tuită la propunerea mi
n istrului Afacerilor Străine, Mihail Kogălniceanu, pentru a răsplăti serviciile 
aduse ţării în timpul războiului de independenţă. 

Cel de-al treilea însemn creat în anul 1 878, a fost tot o medalie, 
numiti'l „ Apărătorii independenţei", al cărei regulament a fost stabilit 
printr-un decret din 5 iunie �, .  Confecţionată din bronz, această medalie de 
format rotund, prezenta pe avers o femeie simbolizând România, având la 
picioare trofee de luptă (drapele şi arme) şi ţinând în mâna dreaptă cununa 
de lauri a victoriei, iar în cea stângă spada prin care s-a cucerit victoria. 
Inscripţia de pe reversul medaliei: „Apărătorilor independenţei în resbelul 
1 877-1878", explică chiar destinaţia acesteia, medalia fiind conferită civililor 
şi militarilor care au îndeplinit servicii importante pe lângă armată, a tât  în 
interiorul ţării, cât şi peste Dunăre ",. 

Pe lângă aceste decoraţii de război a căror apariţie a fost ocazionată 
de însăşi desfăşurarea conflictulul  militar, o a ltă serie importantă de piese 
medalistice, şi anume cele cu caracter comemorativ, au fost create ul terior, ca 
un ecou al războiului, cu implica ţii a tât  de importante pentru ţară. Reintrarea 
Dobrogei în fruntariile ţării era un eveniment benefic pentru întreC1ga 
nC1 ţiunem care nu putea fi ignorat de români, cu atât  m<li mult  de cei care 
trăiau pe teritoriul dintre Dunăre şi Mare. 

A tunci când în 1 899, pentru a-şi exprima gratitudinea faţă de jertfa 
solda ţilor români în campania din 1 877-1 878, cetăţenii oraşului Tulcea au 
înăl ţa t  un monument închinat eroilor războiului de independenţă, s-a con
sidera t oportun să fie emisă şi o medalie comemorativă. Prezentând pe avers 
monumentul de la Tulcea, această medalie avea şi două înscrisuri cu 
urmă torul conţinut: „Omagiu armatei române" şi „Ţara şi dobrogenii 
recunoscători". 

Aniversarea unui sfert de veac de la dobândirea independen ţei 
n;:i ţionale, în anul 1 902, a fost mar�ată atâ t  de emiterea unei plachete come
morative cât şi a unei medalii jubiliare. Dedicată regelui Carol I de către 
ofiţerii de artilerie veterani ai războiului de independenţă, placheta era con
fecţiona tă din bronz argintat şi avea format dreptunghiular. Pe aversul pla
chetei era reliefată ba teria „Carol", în care fusese prezent chiar domnitorul 
Carol, a tunci când rostise celebra replică „Asta-i muzica ce-mi place", la 
a uzul salvelor de tun trase din baterie, ca ripostă la tirul artileriei turceşti. 

Cât priveşte medalia jubiliară, aceasta avea forma t rotund şi prezen-
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ta pe avers efigiile regilor României CAROL şi E lisabeta, sub domnia cărora 
se cucerise independenţa, iar pe revers stema regatului român, înconjurată 
de trofee de luptă şi inscripţia „Glorioasei armate române". 

Jubileul de 30 de ani a l  independenţei, sărbătorit în anul 1 907, a fost 
marca t şi el de o emisiune de plachete şi medalii jubiliare. Una dintre aceste 
plachete, de format rotund, prezinte'\ pe avers monumentul eroilor indepen
denţei ridicat în anul 1 907 şi inscripţia: ,,În amintirea eroilor căzuţi pe câmpi
ile Bulgariei". 

O alte'\ plachetă, tot de format rotund, prezintă pe avers efigia domn
itorului Carol alături de cea a ţarului Alexandru al I i-lea cei doi aliaţi ai 
războiului, iar pe revers stemele României, Rusiei şi Bulgariei şi inscripţia: 
„În amintirea luării Griviţei şi a eliberării Bulgariei", tradusă şi în limbile bul
gară şi rusă. Contribuţia decisive'\ a luptătorilor români la cucerirea cetăţilor 
de pe teritoriul Bulgariei, aflate în stăpânirea otomanilor, a fost reliefată în 
1907 şi prin două medalii comemorative. Una dintre ele rememorează efor
tul depus de comba tanţii români în cucerirea Plevnei, prezentând inscripţia : 
„Independenţa română" şi „ Lua rea Plevnei - 28 noiembrie 1 877" iar cealal tă 
comemorează luarea Griviţei. Aceasta din u rmă, prezintă pc avers o 
„ Victorie" ţinând în mâini o cunună de lauri şi un scut, iar de jur împrejurul 
acesteia, scene de luptă din război. 

Împlinirea unei juămătţi de secol de la războiul de independenţă a 
fost marcată de instituirea prin decret regal, în anul 1 927, a unei medalii  
comemorative a proclamării independenţei 9),  iar aniversarea în 1 928 a 50 de 
ani de la realipirea Dobrogei la ţară, a ocazionat emisiunea a două plachete. 

Una dintre ele, de format rotund, prezin tă pe avers efigiile regilor 
Carol I şi Ferdinand I, alături de inscripţia „ Regii României libera tori, 
apără tori şi ocrotitori ai Dobrogei", iar pe revers stema României mari cu efi
gia regelui Mihai şi inscripţia „Aniversarea realipirii Dobrogei 1 878-1928. 
Libertate, drepta te, cul tură românească ". 

Cea de-a doua plachetă care comemorează acelaşi eveniment, 
prezintă pe avers efigiile regilor Carol I, Ferdinand şi Mihai, iar pe revers, pc 
un fundal format din monumentul de la Adamclisi, farul Carol din portul 
Constanţa, podul de la Cernavodă şi monumentul independenţei de la 
Tulcea, se reliefează silueta împăratului Traian şi cea a domnitorului Mircea 
cel Bătrân, stăpânitor a l  Dobrogei. 

În sfârşi t, centenarul independenţei naţionale, a fost marca t în 1 977 
de apariţia unei plachete jubiliare intitulată „Centenarul independenţei de 
sta t a României". Având forma t rotund, ea prezintă pe avers a tacul de la 
Smârdan, înconjura t de o cunună de lauri, iar pe revers stema ţării, încadra tă 
de ramuri de laur şi stejar. 

Desigur că pe lângă aceste piese medalistice descrise mai sus, care in 
cea mai mare parte se regăsesc în bogata colecţie de medalistică a Muzeului 
Marinei Române, pot fi în al te colecţii şi a l te piese asemănătoare, emise în 
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ocuiile aminti te. 

NOTE 

I .  „Monitorul Oastei" nr. 13  din 30 iunie 1 877. 
2. Arh. St. Bucureşti, fond C;is;i Regală, dos. 78/1 877, f. 78. 
3. „Enciclopedia României", voi. I, Bucureşti, cd. 1938, p. 87. 
4. Arh. St. Bucureşti, fond C<isa Regala, dos. 78/1877, f. 94, f.95. 
5. Ibidem, f.1 09, f. 1 09. v. 
6. Ibidem, f. 1 1 3. 
7. Ibidem, f. 1 1 8, f. 1 88 v. 
R. „Enciclopedia României", voi. I, Bucureşti, 1 938, p. 91 .  
9. „Monitorul Oficial", partea I,  nr. 101  /1 0.05.1927. 

The independence war in the national system of decorations and 
commemorative insignia 

- Abstract -

The development of the Romanian state during the modem epoch, 
included among others, the creation of the national system of decorations 
and commemorative insignia in the latter half of the 19th century. This sys
tem appeared in connection with most important evens of the Romanian 
society. 

One of these events was the Independance War, reflected by a big 
number of pieces: war decorations like: "Mili tary Virtute", "The Star of 
Rom<mia", The Defenders of Independence", The Loyal Service", instituded 
by the occasion of Tndependence War from 1 877-1 878, and many commemo
rative insignia appeared after the war. 

Ali these pieces witch find again in the collectiones of tha Naval 
Roumanian Museum constitute the subject of present commw1ication. 



Dumitra MîNDRU 

MONUMENTE ALE RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ 

Marele nostru istoric Nicolae Iorga, spunea că „monumentele sun t  
istoria vie a neamului". Printr-o astfel de  apreciere 1 ) ,  reputatul nostru istoric 
exprima un adevăr evident. Pentru că ce sunt, de fapt, monumentele cil re 
înnobilează astăzi sute şi mii de Clşezări de pe întinsul patriei ? Ele sunt, sim
bolic vorbind, cronici în bronz şi în piatră ale istoriei neamului romcînesc. 
Prin ele se reconsti tuie şi se glorifică monumentele de refcrintă ale mu ltimi 
lenarei noastre istorii, bărbăţia ş i  vi tejia poporului romcîn, jertfele dilte de ei 
în lupta dreaptă şi necurmată pentru apărarea gliei strămoşeşti, pentru liber
tClte socială, pentru independenţă şi unitate na tional-sta tală.  

Acţiunea 2 1  de ridicare de monumente în scopul de a evoca şi etern izil 
pagini înăHătoare din istoria neamului ori de a elogia ilustri bărbaţi de sta t  şi 
eroi ai poporului roman a fost în totdeauna la noi, la români, un act de pro
fundă pieta te, de a leasă şi binemcrit<ltă cinstire a faptelor mc'lrcţe il ic  acelora 
care, în vremuri de restrişte, au pus mai presus de orice idealurile perma
nente ale libertă ţii, uni tăţii şi independenţei ţării. Cele peste 300 de monu
mente, obeliscuri, busturi şi a l te însemne memoriale cu tema tică istorica, 
înălţate pe cuprinsul Romaniei, cinstesc şi preamăresc legendara rezistentil 
opusă unor ad versari de temu t de către luptătorii conduşi de Burebist<l si 
Decebal, curajul, vitejia şi dăruirea celor cilre au alcă tuit „oClstea ceil mieri "  si 
„oastea cea mare" a românilor în bă tăliile şi luptele care i-au avut CCl strategi 
şi conducători poli tici pe Gelu, Glad, Menumoru t şi Dobrotită, Dragoş ;;i 
Bogdan, B<lsarab I, Mircea cel Mare, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ioan 
Vodă, Ştefan cel Mare, Mihai Vi teazul şi mulţi a l ţii, sau în ciprigile încleştări 
de la 1877-1 878, d in timpul primului război mondiCll ori din epopeea re
voluţiei din august 1 944 şi a întregului război antihi tlerist. 

Oprindu-ne în faţa monumentelor istorice ridica te pe pamântul 
romanesc, auzim parcă aievea vuietului luptelor de la Tapae, Adamclisi şi 
Sarmizegetusa, de la Posada şi Rovine, de la BClia, Podul Înalt, Călugărcni si 
Şelimbăr, glasurile revoluţionarilor de sub conducerea lui Horiil, chcmilrik 
vibrante din proclamaţia lui Tudor, cuvintele pătrunse de un fierbin te patri
otism ale lui Bălcescu, freamătul asal turilor de la Grivita şi Plevna, tumultu l  
măniei ţăranilor rc'lsculaţi la  1907, srigătul devizei - jurământ „ Pe aici nu se 
trece ! ", care a însufleţit în luptă pe oştenii de la Oituz şi Mărăşeşti, amintirea 
acţiunilor purtate de forţele patriotice în epopeea insurecţiei, iurcsu l 
atacurilor şi contraatacurilor executate de trupele române la Oarba de Mu reş 
şi Carei, ICI Debreţin şi Budapesta, şi în atâ tea al te zone de pc i tinerariul de 
luptă parcurs în războiul antihitlerist. 

Monumentele evocate ale luptelor, dcîrzenici şi eroismului  
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înaintaşilor aduc asttel: „ mărturie faptului că poporul român nu a plecat 
niciodată capul sub jugul asupririi străine, nu a considerat nici un preţ prea 
mare pentru a-şi apăra libertatea şi demni tatea". 

Fiecare mare monument sau eveniment din istoria multimilenară a 
poporului nostru şi-a a vut  cronicari de vază care i-au consemnat semnificaţia 
prin veacuri. În această privinţă, un loc aparte l-a ocupat războiul pentru 
cucerirea independenţei de stat a României . Istorici şi memorialişti, poeţi, 
prozatori şi artişti plastici au închinat evenimentului lucrări de certă valoare, 
imortalizând pe cei care s-au jertfit „ pentru o patrie adevărată, pentru 
deşteptarea trecutului glorios al României". Ne vom referi, în cele ce 
urmează, doar la câteva monumente ridicate în cinstea acestui eveniment. 

Monumentul „Tropaeum Traiani" J> de la Adamclisi, se înal ţă pe 
locul în care, în anul 102 e.n., geto-dacii s-au înfrunta t cu oştile romane. A 
fost construit în anii 1 08-109 din porunca împăratului Traian. Pentru noi, 
românii, acest monument are o semnificaţie majoră. El constituie un simbol 
al dârzeniei, vi tejiei şi spiritului de sacrificiu, al unităţii de gând şi de acţiune 
a strămoşilor noştri geto-daci în lupta pentur apărarea pământului străbun, 
a independenţei şi libertăţii Daciei. În forma sa actuală, monumentul de la 
Adamclisi reprezintă o reconstituire realizată pe baza datelor furnizate de 
săpăturile arheologice intreprinse în zonă . Restaurarea s-a încheiat în anul 
1977, când a avut loc, o însufleţitoare festivitate prin care s-a marca t redarea 
celui mai vechi monument înălţat de înaintaşi pe teritoriul României patri
moniului nostru cultural .  Cu acest prilej, pe monument a fost montată o 
placă de marmură pe care a fost gravat următorul text: 

„ Monumentul Tropaeum Traiani reconstituit pe temelia edificiului  
ridicat de romani în 1 09 e.n. a fost reda t  patrimoniului cultural naţional, ca 
mărturie peste milenii a istoriei glorioase a poporului român". 

În 1 879 ' 1 ,  pe colnicul Hora - loc stâncos care domină apele 
bătrânului Danubiu - a fost pusă piatra fundamenta lă a unui monument care 
să amintească genera ţiilor vii toare jertfe de sânge şi vitejia t inerei armate 
romane în războiul care a redat României, odată cu neatârnarea şi străvechea 
vatră românească dintre Dunăre şi Mare. Împreună cu un pergament, au fost 
îngropate aici şi decoraţiile generalului medic Carol Da vila. Ul terior, prin 
străduinţa „ Ligii pentru propăşirea Dobrogei", s-a trecu t la strângerea de 
fonduri băneşti prin colectă publică, încredinţând execuţia monumentului 
sculptorului român George Vasilescu, iar după moartea acestuia, sculptoru
lui Constantin Bălăcescu. Monumentul a fost conceput sub forma unui 
obelisc de 22 m, la baza căruia se aflau statuile unui dorobanţ şi a unui vul
tur cu aripile întredeschise. El a fost terminat în anul 1900 şi inaugurat în 
prezenţa regelui Carol I în 1 904. În timpul primului război mondial monu
mentul a fost distrus de trupele de ocupaţie, iar în anul 1932, a fost refăcut 
parţial. Refacerea monumentului în forma sa iniţială a fost aprobată în 1974, 
iar la 9 mai 1 977 a fost inaugurat. La reconstituirea lui şi-a adus contribuţia 
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sculptorul dobrogean Cristea Grosu. Tot cu prilejul sărbăloririi Centen. nului  
cuceririi independenţei de stat a fost refăcut într-o concepţie artistică nou<'\, 
monumentul de la Smârdan, simbol al eroismului şi vi tejiei marinarilor 
români din flotila de Dunăre care au participat la războiul de independenţă . 

În anul 1902 a fost ridicat „Mausoleul eroilor români ai războiului de 
independenţă" » de la Griviţa, în cinstea luptă torilor care în vara şi toamna 
anului 1 877 au luptat  cu o dăruire exemplară pe câmpul de onoare de dinco
lo de Dunăre, sute şi sute dintre ei căzând eroic la datorie în asa l turile asu
pra redutei Grivita1 ,  Griviţa 2 sau a al tor întărituri din zonă . Mausoleul 
seamănă cu un turn de ceta te. Ziduri drepte şi masive din pia tră, adăpostesc 
osemintele celor care şi-au dăruit ce aveau mai scump - stmgele şi via ţa, pen
tru consfinţirea independenţei noastre de stat şi pentru sprijinirea lu ptei de 
independenţă a poporului bulgar. În incinta mausoleului, pe un frontispiciu, 
stă scris: „Cine luptă vitejeşte, nepieritor îi rămâne numele". Ală turi, pe o les
pede de piatră, stă scris în limbile română şi bulgară: ,,În amintirea bă tă liei 
încununată de izbândă., de lu 30 august şi a luptelor de Ia 31 august, 6 sep
tembrie şi 7 octombrie 1 877". În zlele consemnate pe acea lespede, ostaşii 
români s-au luptat  cu vitejie legendară .  După unele aprecieri, peste 3000 de 
soldaţi, gradaţi, subofiteri şi ofiţeri români au fost secera ţi de plumbi ori 
împunşi

. 
de baionete în aşa numita vale a „Plângerii" sau vale a „Sângelui", 

în faţa sau şanţurile redutelor de la Griviţa. Numele multora d intre ei sunt 
încrustate pe plăcile comemorative din incinta mausoleului. În fa ţa mau
soleului eroilor români de la Griviţa, pe un zid în formă de arc de cerc, sunt 
aşeza te trei medalioane cu chipurile celor trei fii a i  României care au  căzu t la 
da torie în încleştările din acea zonă . Sunt maiorul George Şonţu, căpitanul 
Nicolae Val ter Mărăcineanu şi soldatul Ion Melinte. Pe toţi trei i-au aju ns 
plumbii doar la câteva sute de metri de locul în are se îna l ţă însemnul memo
rial .  

În anu l  1915, locuitorii oraşului Râmnicu Villcea "', ci teau urm<'ltoru l 
anunţ: „Se aduce la cunoştinţa publicului râmccan că Duminică, 1 7  mai 19 15, 
la orele 1 0  şi 1 /2 dimineaţa va avea loc dezvelire;i Monumentului ridica t în 
oraşul nostru, pe dealul Capela, în amintirea eroilor vâlceni căzuti în 
războiul independenţei din 77-78". Monumentul Independenţei devenise 
parte a patrimoniului oraşului de pe Olt. 

Aşeza t într-un loc pitoresc, la poalele unui deal, monumetu l 
înfăţişează o femeie tânără - care semnifică Romilnia - cu chipul înd urera t 
pentru fiii ei, doborâţi de plumbi şi schije, dar şi lumina t  de mândrie pentru 
faptele lor de arme. Privind întreaga compoziţie - opera scul torului I .  
Iordăchescu - gândul te  duce la  renumitul tablou „Româniti revolu ţionară ", 
a pictorului Rosenthti l .  Pe postament o „carte" deschisă invocă aproape 200 
de nume de eroi, în majorita tea lor soldaţi, caporali, sergenţi . 

Ostaşii în cinstea cărora a fost rid ica t acest monument - feciorii 
Gorjului şi cei ai  Vâlcei - au făcu t parte - primii din Ba talionul 1 ,  iar ceiki l ti 
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din Batalionul 2 ai Regimentului 2 doroban ţi :  800 combatanţi de pe plaiurile 
districtului Vâlcei au luptat în campania din 1 877-78, sub fa ldurile acestui 
regiment. Pe monument a fost dăltuită inscriptia : „ 1 877-1 878. Poporul nostru 
aduce prinosul său de adâncă recunoştinţă întregii armat române, prin lupta 
căreia a triumfat  cauza nobilă a eliberării de sub domina ţia otomană. El va 
păstra întotdeauna în amintire jertfa celor căzuţi pe cămpul de bătălie". 

Monumentu l independenţei din Iaşi ;i care împodobeşte şi dă 
stri'llucire străvechiului şi veşnic tânărului oraş din partea de nord-est a ţării, 
este un ca ld omagiu adus de generaţia zilelor noastre străluciţilor lor înain
taşi ce ne-au consfinţit pe câmpul de onoare independenta de stat. El se înal ţă 
în Piaţa Independenţei şi este creaţia sculptorilor Gabriela şi Manole Adoc. A 
fost dezvelit în ziua de 1 5  septembrie 1980. Însemnul memorial este compus 
dintr-un piedestal masiv şi o statue impozantă, ronde-bosse, din bronz, 
reprezentând o femeie frumoasă, cu chip solar, optimist, plină de mândrie, 
care reprezintă Patria. Femeia ţine în mână, ca un fel de cunună deasupra 
capului, un steag în falduri care semnifică măreţia idealului împlinit de 
poporul român în neuitatul an 1 877. Prin felul cum este desfăşurat, steagul 
descrie în mod simbolic, conturul geografic al pa triei noastre. 

Pe faţada piedesta tului, pe care este fixată statuia, sunt incrustate 
cuvintele: „Eroismul înaintaşilor de acum un secol va tră i veşnic în conştiinţa 
profund recunoscătoare a întregii naţiuni iar opera făurită cu sângele lor de 
generaţiile de la 1 877 va stră luci întotdeauna în istoria noastră ca una din cele 
mai mari izbănzi pe drumul libertăţii, independenţei şi fericirii poporului 
român". 

Pe părţile la terale a le piedestalului sunt monta te frumoase basore-
' 

liefuri din bronz, cu suprafaţa de peste 1 00 m-, i lustrând scene semnificative 
d in zbuciumata istorie a patriei, intre care Unirea Principatelor dn 1 859, sub 
glorioasa domnie a lui  Alexandru Ioan Cuza, războiul de independenţă din 
1 877-1 878 şi Marea Unire din 1918  care a dus la făurirea statului naţional uni
tar român. 

Tot în 1 980, pe 21 august, a fost inaugurat la Calafat: •> „Monumentul 
Independentei", Operă a cunoscutului sculptor Pavel Bucur, monumentul 
este amplasa t pe malul Dunării, în chiar locul unde în 1 877-1 878 se afla 
poziţia ba teriei de artilerie „Ştefan cel Mare". Monumentul, impresionanţ 
print înălţimea totală - 1 5  m - şi prin suprafaţa basoreliefurilor - circ;i 25 m

' 

- este alcătuit din două elemente distincte: un soclu masiv, realiza t din beton 
arma t placa t cu travertin, de formă paralelipipedică, tratat artisctic; un grup 
statuar impozant, adosat, lucrat în piatră albă, înfă ţişând trei personaje - un 
tunar (în centru), un vână tor (în dreapta) şi un dorobanţ  (în stânga), sim
bolizând cele două arme principale ale ;irm;i tei române, care au dus greul 
războiului de independenţă - infanteria şi artileria. Vânătorul este prezentat 
cu arma la picior, în poziţie de veghe, tunarul ţine în mâini un drapel ale 
cărui falduri sunt larg desfăşurate, iar doroban ţul este surprins sunând din 
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goarnă semnalul de atac. Liniile mulajului sunt ferme, esenţializate, întregul 
grup sculptural, prin statica sa, degajând forţă . Grupul statuar este flancat de 
piese de artilerie, sugerate prin elementele lor caracteristice: roţile afetului şi 
ţevi. Pe soclul monumentului sunt montate ample basoreliefuri redând scene 
sugestive ale trecerii Dunării de că tre trupele române, pentru a consolida pc 
câmpurile de bi\tălie, proclamarea independenţei de sta t a României. La 
partea superioară a soclului sunt  încrustaţi anii centenarului independenţei: 
„ 1877 - 1 977". 

În parcul cenral al frumosului oraş de pe malul bătrânului Danubiu 
- Giurgiu - pe „Aleea eroilor', se află „Complexul de busturi " '" a le unor eroi 
din războiul pentru independenţă. 

Realizate în bronz, având o înălţime între 0,90 şi 1 m, busturile sunt 
montate pe câte un piedestal paralelipipedic, din travertin, pe fa ţada căruia 
sunt înscrise cu li tere de tipar gradul şi numele eroilor pe care-i reprezintă. 
În mijlocul complexului de busturi, se află o placă de marmură ( 1 ,74 x 0,94 m 
) montată pe un bloc de beton acoperit cu mozaic negru, pe care este săpat, 
în relief, urmă torul text omilgial:  „ 1 877 - 1 878. Glorie eternă ostaşilor români, 
tuturor patrioţilor, maselor populare care, cu eroism şi dârzenie, au înfăptui t 
idealurile sacre de libertate, unitate şi independenţă naţională, punând 
temelii trainice mtlreţului edificiu al României" .  

Busturile reprezintă 23 eroi: 4 maiori, 7 ctlpi tani, 5 locotenenţi, 4 
sublocotenenţi, 2 sergenţi şi un caporal .  Printre aceştia nume cunoscute: 
maiorii Gheorghe Şonţu, Constantin Ene, Ion Nicolae, căpitanul Val ter 
Mărăcineanu, sublocotenentul Dumitru Lemnea. 

La Constanta, pe esplanada Casei de Cul tură a Sindicatelor, se află IOI • 

un monument închinat aceluiaşi eveniment - independenta. 
Înti lţa t  pe un vast platou de mozaic - cu dimensiuni de 60 x 60 m, cu 

borduri de marmură, grupul statuar, turnat în bronz, reprezint:. un dorobanţ 
în poziţie de atac şi un ofiţer cu drapelul într-o mână şi  sabia in cealaltă, 
îndemnând ostaşii la luptă .  Pe partea superioară a soclului de formă para
lelipipedică, sunt  gravate numele localităţilor unde s-au acoperit de glorie 
ostaşii români: Plevna, Griviţa, Rahova, Smârdan. Pe acelaşi pla tou, 1 5  m mai 
în spate este amplasa tă o coloană placată in marmură albă, urcând parcă spre 
infinit, având pe două la turi turnată inscripţia: 1 877-1 977", iar pe celelalte 
două la turi - doi delfini - însemnul emblematic al pămc'rntului românesc din
tre Dunăre şi Mare. Monumentul este opera sculptorului Marius Bu tunoiu . 

Trecând în revistă aceste monumente, rememorăm pildele de sacrifi
ciu, de eroism, de demnitate, ce au dat mă.reţie actelor istorice, de dăruire 
generoasă, ce înalţă spiritul uman şi dau sens vieţii. Ne simţim mai întăriţi in 
efortul constructiv în care este angajati\ ţara . Pe cei mulţi, care prin vred nicia 
faptei lor au înscris în istorie Independenţa României, îi simtim a tâ t  în noi, 
prin ceea ce am ştiu t să luăm de la ei, cât şi alături de noi, mergând pe acelaşi 
drum, spre ţinta întăririi, prin muncă, a independenţei patriei. 
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NOTE 

1 .  Mircea Codu - Monumentele luptei în „Lupta întregului popor" - Revista 
română de istorie militară, Buc. 1 / 1984. 

2. dr. Florian Tucă - Monumentele luptei în „Lupta întregului popor" în 
Revista română de istoric militară, Buc., 4(14), 1 987. 

3. dr. Florian Tucă - Monumcntlc luptei în „Lupta intrcgului popor" in Revista romană 
de istorie militară, Buc., 1 987. 

4. Tulcea - Monografie. 
5. dr. Florian Tuci\ - Monumentele luptei in „Lupta întregului popor", Revista romană 

de istoric militară, Buc., 1987. 
6. dr. Florian Tucă - Cronici în piatra ale ind pendentei, Magazin istoric - anul X, 

nr. 8 (1 1 3) august 1976. 
7. F. Argeşeanu - Monumentele luptei în „ Lupta întrcguluim popor" în Revista română 

de istoric militară, Buc., 2(4) 1 985. 
8. Marin Bărboi - Monumentele luptei în „Lupta întregului popor", în Revista română 

de istorie militară, număr special, 1 986. 
9. Florian Tucă - Monumentele luptei în „ Lupta întregului popor" în Revista română de 

istorie militară, Buc., 2(1 2) 1 987. 
1 0. Ghid oraş Constanţa - A. Rtldulescu, 5. Lascu, P. Haşotti. 
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Monumentul Independenţei din laşi 

1 60 



Mausoleul osta - · 1 
• 

:;;1 or rom · · 
măltat  la G . 

. 
am 

· nv1ţa 

1 61 



Monumentul Independenţei (Calafat) 
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Monurnents de la guerre d'independence 

- Resume -

Notre grand histurien Nicolae Iorga disait que "Ies monuments sont 
l ' istoire vivante du peuple". De maniere symbolique, ils sont en effet des 
chroniques en bronze et en pierre de l'histoire du peuple roumain. Par ceux
ci,  on glorifie Ies sacri fices du peuple roumain dans la lu tte pour la defense 
de sa terre, pour la l iberte sociale, pour J'independance et !'uni te nil tionale et 
d'Etat. 

Chaque moment de J 'h istoire a eu ses chroniquers de marque qui ont 
enregistre la signification n travers Ies siecles. La guerre pour l 'independance 
d'Etat de la Roumanie a toujours occupe une place prosateurs et Ies artistes 
plastiques ont dedie a cet eveenement des oeuvres de va leur importante. 
Dans J'ouvrage ci-pr"sent nous al lons nous referer seulement a quelgues 
monuments eriges en l'honneur de cet evenement. 

Nous al lons mentioner: le minument :"Trapaeum Tra iani "  
d'Adamclisi; l e  monument de la  coll ine de  Hora, de Tulcea; le  "Mausolee des 
heros roumains de la guerre d 'independance de Grivi]a; le monument de 
l'indpendance de Rilmnicu-Vâlcea; le monument de l'independance d'Yassi; 

le monument de Calafat; le complexe de bustes de l"'Allee des heros" de 
Giurgiu; le monument, dedie toujors a J ' independance, de Constan]a. 

Tout en passant en revue ces monuments, nous ne faisons gue nous 
rememorer Ies hauts fai ts d'heroisme, de sacrifice et de <lignite de notre peu
ple. 
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Nicolina URSU 

PROBLEMA REVENIRII DOBROGEI LA ROMÂNIA ÎN 
CONTEXT INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

În baza tratatului de pace ruso-turc încheiat la San Stefano în data de 
19 februarie I 3 martie 1878, Romania trebuia să reintre în posesia vechiului 
său teritoriu de peste Dunăre, Dobrogea . Prin articolul 19 a l  tratatului, Rusia 
obliga Turcia să-i plătească despăgubiri de război în valoare de 1410 milioane 
ruble ", dar ţinând cont de greutăţile financiare ale Imperiului otoman, aces
ta consimte ca o parte din sumă să fie înlocuită cu o serie de teritorii, printre 
care şi sangeilcul Tulcea cu cazalele Chilia, Sul.ina, Mahmudia, Isaccea, 
Tulcea, Măcin, Babadag, Hârşova, Ki.istenge şi Medgidia 21• Imperiul otoman 
nu s-a opus prea mult cedării sangeacului Tulcea deoarece prin principatul 
autonom bulgar, acesta nu mai pu tea fi controla t  direct, legătura urmând să 
se facă pe mare. Diplomaţia rusă nedorind anexarea acestui teritoriu şi-a rez
ervat dreptul de schimb cu cele trei judeţe din sudul Basarabiei, teritoriu ce 
revenise României în urma hotă.rarii Congresului de la Paris din 1856. 
Diplomaţia românească nu şi-a da t acordul în privinţa anexării Basarabiei 
sudice de către Rusia şi a socoti t că prin acest act a fost încălcată convenţia 
romano-rusă din 4 aprilie 1 877, care prevedea garantarea „instituţiilor şi a 
integri taţii fruntariilor actuale ale Romciniei" 11• Din această cauză, România 
a protesta t imedia t  şi a adera t la grupul sta telor europene care cereau 
revizuirea Tra tatului de la San Stefano. După tratative îndelungate şi fur
tunoase, desfăşura te între cabinele Marilor Puteri, Rusia pentru a evita un 
război ce ar fi opus-o unei coa liţii europene, a fost nevoită să accepte 
Congresul de la Berlin care urma să modifice stipulaţiile Trata tului la San 
Stefano. 

Sta tu tul de biruitoare în războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 
îndreptăţeau România s.i ocupe la masa tratativelor un loc pe măsura sacri
ficiilor făcute. Dar ca întotdeauna, Marile Puteri în dispreţul faţă de drep
turile legitime ale ţărilor mici, s-au înteles, peste capul acestora ceea ce Mihail 
Kogălniceau a numit-o „o tram�actiune"". După nesfârşi te tratative delega ţia 
română a fost primită numai pentru a-şi prezenta memoriul şi pentru a-şi 
pleda cauza în faţa congresului de la Berlin şi a fost doar „auzită " dar nu şi 
„ascul ta tă "  cum aprecia cu obidă ministrul nostru de externe Mihail 
Kogălniceanu ". Basarabia a fost dată Rusiei pentru că ţarul Alexandru al JJ
lea avea de ap<'ira t  memoria ta tă lui său - ţarul Nicolae, cel care pierduse 
sudul provinciei în urma tratatu lui de pace de Ia Paris din anul 1 856. Totuşi 
„un interes european" făcuse ca Dobrogea să revină în hotarele româneşti 
pentru că, răspundeau plenipotenţiarii Europei la memoriul românesc: „nu 
este vorba de un schimb. Basarabia este pierduta, acesta este un sacrificiu pc 
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care România trebuie să-l facă pacii. Dobrogea dacă v-o dăm, nu v-o dăm Cel 
compensaţiune ci din contră, să se întărească; pentru că este un interes euro
pean ca gurile Dunării să nu fie în mâinile Rusiei; pentru că este in interesul 
Europei ca Bulgaria care prin Tratatul de la San Stcfano se intindea peste 
Balcani până la Constantinopol să fie restrânsă în hotarele sale". "' 

Congresul de Iii Berlin desfăşurat între 1 iunie - 1 iulie 1 878, 
prevedea în mticolul 46: „insulele formând Delta Dunării„. Insula Şerpilor, 
sangearnl Tulcea cuprinzând distrcitele (caza/ele) Chilia, Sulina, Mahmudia, 
Isaccea, Tulcea, Mcidn, Babadag, Hârşova, Kiistenge, Medgidia, sunt reunite 
cu România. Principa tul primeşte de asemenea teritoriul situa t lc1 sudul 
Dobrogei până la o linie care plecând de la est de Silis�ra, ajunge 1.1 vestul 
Mării Negre, la sud de Mangalia . Linia frontierei va fi fixMci la faţa Jocului de 
o comisie europeană instituită pen tru delimitarea Bulgr1riei " 7' Deci, 
Congresul de la Berin stipulează în tra ta tu l  de pace cti Dobrogeil se reuneil 
(reunis a la Roumanie) şi nu se da, cum pretindeil diplomaţia ţaristă, cu titlu 

de compensaţie. De a l tfel Congresul a acceptil t condi ţiil ca Rusia să 
primeC1sca Basilrabia de sud şi o parte din controlul Clsupra gurilor Dunarii, 
pentru Cil astfel Dobrogea, aparţinând României, ţară la tină, devenea un tam
pon între Rusia şi slavii de sud. 

În condi ţiile dificile a le României, create de evenimentele anului 
1878, oamenii politici ai tării, dovedind ma turitate şi clarviziune au înţeles 
con texul şi complexita tea situa ţiei în care se găsea Dobrogea, regiune asupra 
căreia „dreptul nostru este istoric" "'. Presa străină, bine informată cuprindea 
ştiri şi extrase semnificative, referitoare la poziţia rezervată României în 
cadrul congreselor de pace, dar mai ales comentau atitudinea Marilor Puteri 
faţă de interesele ei legitime. Ziarele „La France" "' şi 11Allgemeine Zei tung" 

"" comentau locul României în cadrul convorbirilor ce se desfăşurau în tre 
Marile Pu teri vis-a-vis de Dobrogea. Gazetarii de la „Le Mesager d' Athenes", 

consemnând încetineala redării Dobrogei către România de ci'ltre au tori tă tile 
militilre ruseşti, sesizau confirmarea bănuielii că „sl.i vismului n-a renunţa t  
incă la pretenţiile sale, iar românii a u  iost răsp/Miţi prin ştirbirea teritoriilor 
lor" 1 1 ' .  Presa occidenta lă a urmări t îndeaproilpc şi a comenta t deschiderea 
ad unări i  Corpurilor Legiutoare din Bucureşti pe probleme de organizare a 
Dobrogei şi de preluare a adminsitraţiei româneşti în această regiune. Ziarul 
„L' l taliil Militare" referind-se la aceste evenimente enumera proiectele de 
legi de ordin intern şi proiectul urgent din punct de vedere poli tic şi comer
cia l al unirii reţelei feroviare cu l inia Cernavodă - Ki.istenge 121• 

În ţară, încă din perioada care prefigura hotc'irârile tratei telor de pilce, 
opinia publică ii lua t a ti tudine pro sau contra reunirii Dobrogei cu Ro1rninia. 
Majori tatea ziarelor se manifestau răspicat împotrivă afirmând ferm „Nu 
cedăm nimic şi nu primim nimic. Chiar când forta brutală ne-ar răpi 
Basarcibia, nu vom accepta Dobrogea ". Caracterul opozant dovedea că multi 
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nu au înţeles rolul care ni se rezervase şi nici calea impusă de Marile Puteri, 
ca le ce nu mai pu tea fi ocoliti'\. Un fin observator, având o mare pu tere de 
pătrundere a evenimentelor vremii s-a dovedit mmele nostru poet Mihail 
Eminescu, pe a tunci gazetar la „Timpul" .  Începând cu edi toria lul din 2 
august 1 878, el a deschis seria articolelor consacrate Dobrogei. În rândurile 
s..1lc, prin documente invocate, autorul demonstra apartenenţa Dobrogei la 
teri toriul naţional, subliniind că nu este vorba de o „ anexare" termen în uz în 
presa vremii pentru a ară ta reintegrarea, ci este „o unire a Dobrogei cu 
România " D'. Eminescu în afara rolului de informare a opiniei publice şi-a 
asumat de asemenea şi riscul de a sugestiona guvernul în mod pertinent cu 
privire la administrarea viitoare a Dobrogei. El propunea în spiritul toler
anţei de care a dat dovadă poporul român, administraţia din Dobrogea să se 
faci'\ după dorinţele populaţiei locale, consu l tc'lndu-se în prealabil reprezen
tanţii fiecărei na ţionali tăţi şi cult" 1·1 1 • Conştient că a ti tudinea potrivnică 
Dobrogei se da tora în marc parte necunoaşterii acestei vechi provincii 
româneşti, ruptă de peste cinci secole de trupul ţării, Eminescu a publica t 
începând cu 6 septemrbie 1 878 in coloanele „Timpului" o bibliografie intitu
la tă „ Li teratura privi toare la Dobrogea ". Ziarul a intrat in polemică cu ziarul 
oficia l  al guvernului, „Românul" considerând afirmil tia acestuia „ foarte 
m11Jţi se uită la Dobrogea ca la o nouă Califomie" ioi, drept o declaraţie ofi
cială a deschiderii unui nou câmp de exploatare pentru elementele care 
urmăreau o îmbogăţire grabnică. ZiClrul independen t „România liberă" apre
cia şi examina propunerile lui M. Eminescu, considerând în acelaşi timp că 
aceilstă zonă reprezintă un izvor de afaceri a trăgătoare l•·l. Un consecvent 
informa tor al acţiunilor pro şi contra Dobrogei a fost şi ziarul „ Presa ", care 
comenta opţiunile Cl mbelor tabere afla te in d isputele politice româneşti 
declanşa te de prevederile Congresului de lil Berlin "i 

Presa transilvi'meană a urmărit îndeaproape evenimentele legate de 
Dobrogea, preocupările ei pentru această provincie - aşezat<\ in extremita tea 
opusă a ţării - da torându-se şi faptului că au împărţit <1ceeaşi so<1rtă de opre
siune străină m ul te secole, dor şi aspiraţiilor de unire cu ţara. Numeroase 
ziare şi reviste care apăreau in limba română „Gazeta Transilvană" i•i, 
„Amicul Familiei " '"i „Observatorul", „Familia", Cărţile", „Săteanul român", 
prezentau proiecte de legi pentru organizarea juridica, bisericească, agricolă, 
ecunomică, recomandând cadre cu îna l ta profesionalita te şi o morală exem
plară wi_ 

În afara presei, problema Dobrogei a fost mediatizil tă şi în câteva 
publica ţii, scopul fiind de il motiva acceptarea sau refuzarea Dobrogei de 
ctltre grupările politice. Apariţia broşurii „Dobrogea " scrisă de deputatul de 
Romanati, Nicolae Locusteanu dovedeil că Clutorul, ca de a l tfel şi ceilalţi 
susţină tori ai si'li, nu avea nici mă.car vagi cunoştinţe despre această provin
cie transdanubiană. De multe ori în spatele falsului patriotism se ascundeau 
interesele mărunte de clasă. Au torul broşurii, nu numili că refuza categoric 
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revenirea Dobrogei, dar aducea acuze grave guvernului şi însuşi domnitoru
lui Carol. În mod nefondat, părtinitor, I. C. Brătianu şi Mihail Kogăl niceanu 
erau învinuţi că ar fi pledat îndeajuns de convingător pentru pă.strnrea 
Basarabiei, iar Carol era învinuit că a urmat politica dicta tă de Marile Puteri. 
Locusteanu, lipsit de viziunea politică şi nesesizând interesul naţional, 
susţinea că „Dobrogea ce ne este dată prin graţia Rusiei, este un dar funest" 
m. Evitând recunoaşterea apartenenţei istorice a Dobrogei la spaţiul 
românesc, prin tertipuri avocăţeşti se făcea un deserviciu cauzei naţiona le 
române. Afirmaţia că Dobroega nu ne aparţine „nici geogrnficeşte nici etno
graficeşte", dovedea ignoran ţa sa în privinta continui tăţii popula ţiei 
româneşti de aici 221 • Împătimit şi obtuz în idei, N. Locusteanu nega rolul ci
vilizator al statului român şi efectele viitoarelor prefaceri dobrogene rn. 
Această ati tudine refractară se explică prin faptul că Dobrogea deşi era situ
ată în partea de răsări t a ţării, fiind despărţită doar de marele fluviu, deşi era 
locuită de o populaţie românească însemnată numeric şi cu o con tinui tate 
neîntreruptă din cele mai vechi timpuri, nu fusese studiată până a tunci în 
mod special. Chiar dacă a făcut parte din Ţarfl Românească, provincia a 
stârni t interesul intelectualităţii româneşti a vremii, care nu a reuşi t să-i 
înţeleilgă trecutul şi nu i-a prefigurat vii torul Astfel, Vasile Conta, propunea 
la începutul lui 1878 o soluţie originară care după aprecierea sa ar fi ildus la 
a tribuirea întregii Basarnbii către Românifl, refuzându-se totodCltă Dobrogea 
24) 

Ală turi de aceste pozi ţii dar în contradicţie cu ele se vor manifesta şi 
atitudini mult mai realiste care înţelegeau conduita tânărului stat indepen
dent român, în acord cu satisfacerea intereselor naţionale prin prisma 
Marilor Puteri. 

În acesl sens trebuie amin tită opinia lui Nicolae Kreţulescu, fost 
prim-ministru, exprimată în martie 1 878, care susţinea necesi ta tea acceptării 
fără rezerve a Dobrogei. Lucid şi prevăzător, acesta recomanda luarea 
deciziei „în linişte, fără să se întărâte întreaga ţară „. deoarece . „  Dobrogea 
prezin tă un port însemnat pe Dunăre, Tulcea care sub o administraţie 
inteligentă are un vii tor din cele mai mari şi două porturi în Marea Neagră, 
Mangaliua şi Kiistenge" rn. 

Aspectele difuzate în presă şi publicistică vor fi analizate larg în dez
baterile parlamentare. În sesiunea Corpurilor Legiui toare desfăşurată în 
perioada 15/27 septembrie - 8/20 octombrie 1 878, într-o atmosferă incitantă 
şi furtunoasă vor ieşi la iveală laturile pozitive şi negative c11e politicianis
mului românesc în condiţiile luării de decizii majore pentru viitorul ţării. 
Această situaţie era motivată prin aspecte de o mare complexitate. Până la 
intrarea Dobrogei în a tenţia tratativelor europene s-a acordat prea putină 
importanţă acestei zone, deşi legăturile din tre românii din dreapta şi stânga 
Dunării erau permanente. În circumstanţele create de către hotărârile 
forurilor europene, Dobrogea nu prezenta interes economic sau poli tic pen-
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tru majoritatea oamenilor politici. Formalismul şi conservatorismul era com
pleta t de viziunea limita tă a a l tora. Se adăuga de asemenea şi rutinil opoziţiei 
de a contesta acţiunile grupărilor aflate la guvernare. Apoi starea dezo lantă 
a provinciei, greu încercată de  războiul  devasto tor din 1 877-1878, nu-i 
a trăgea pe oamenii de afaceri români, ce urmăreau rentabi lita teil imediată a 
plasării capitaluri lor şi beneficiilor. Şi nu în ultimul rând, Dobrogea nu era 
dorită din cauza Basarabiei, asupra căreia Rusia crease imaginea schimbului  
de teritorii. Realita tea istorică şi  interesul superior naţional erau umbrite de 
temerea că revenirea acestui străvechi teritoriu românesc la statul nostru ar 
fi înlăturat  pentru totdeauna posibilita tea revendicării Basarabiei în schim
bul cedării Dobrogei. Considerând că acest mod de revenire a Dobrogei 
impietează asupra viitorului românesc a l  Basarabiei, unii parlamentari s-au 
opus oficial şi în scris. Astfel la 26 ianuarie 1 878 Corpurile Legiuitoare au 
votat urmă toarea motiune: „Adunarea si Sena tul declară că sunt hotărâte a 
menţine integritn tea teritoriului ţării şi nu admite nici o înstrăinare din 
pământul ei sub nici o denumire şi nici o compensaţie sau desdăunare" 2"'. 
Această decizie va fi urmată de Moţiunea celor 46 depu taţi liberali, mai ales 
moldoveni, protestarea la anexarea celor trei judeţe basarabene la Rusia şi în 
aceiaşi ordine de idei, împotriva schimbării ncestora cu un teritoriu dobro
gean, cum susţinea guvernul ţarist. Se afirma: „considerând că orice anexi
une de teritoriu dincolo de Dunăre nu este în interesul României şi ar fi o 
cauză de complicaţiuni şi perturbaţiuni viitoare, nu primeşte anexnrea 
Dobrogei la România sub nici u n  cuvant şi sub nici un titlu" 271 • Idei din 
această moţiune vor reveni în discuţia parlamentului culminând în sesiunea 
deschisă din 1 5/27 septembrie 1 878. Deşi mesajul domnitorului clarifica 
toate aspectele legate de Dobrogea precizand că : „ Europa a primit România 
in familia statelor independente inapoindu-i gurile Dun.irii şi întregindu-i 
posesiunile până la mare" 2•>, totuşi d iscu ţiile au continuat într-o atmosferă 
tensiona tă . Personalită ţi remarcabile ale vieţii poli tice româneşti au ad resat 
de la tribuna Corpurilor legiuitoare interpelări prin care în mod intransin
gent, refuzau soluţiile înainte de Marile Puteri. Fostul prim-ministru O.A. 
Sturdza, în cuvântarea rostită în Senat la data de 28 septembrie I 1 octombrie 
1 878 se pronunţii hotărăt în defavoarea Dobrogei m. In aceeaşi şedinţă, con
serva torul P.P. Carp făcea un adevărat rechizitoriu din rolul „nefast' pentru 
nevoile ţării pe care l-ar avea portul Ki.istenge �». Alţi parlamentari, în frunte 
cu Manolache Costache Epureanu, reprezentant de marcă al opoziţiei, cerea 
convocarea Adunării Constituante, singura în măsură să adopte o hotărâre ">. 
Pe pozi ţii asemănă toare se situau D. Ghica, Titu Maiorescu, I. Strat, Vasile 
Boerescu şi a l ţii . 

Temerile parlamentarlor vor fi liniştite prin atitudinea energică a 
prim-ministru lui  l .C. Bră tianu şi a ministru lui de externe Mihail  
Kogălniceanu. Cei doi oamni de stat, prin discursurile lor au încerco t să 
explice i ţele încurcate ale jocului politic european ce avea drept scop rea-
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justarea grani ţelor în limitele unui echilibru continental absolu t  necesar. De 
la tribuna Parlamentului I. C. Brătianu afirma: „Europa întreagă a făcut acest 
act, fiindcă nu este nici o putere, cum a zis M. Kogcilniceanu, care sa fie 
mulţumită de tratatul de la Berlin, decât toţi au fost nevoiţi să-şi plece capul 
în faţa unei trebuinţe care era impusă de pacea generală. Cu drept sa u fărc1 
drept Europa a voit pc1cea " 32) . Argumentând apartenenţa istorică a provin
ciei transdanubiene la aria de viaţă românească, marele politician combă tea 
energic părerile eronate, precum faptul că Dobrogea a fă.cu t parte din statul 
bulgar subliniind: să nu mi se zică dară că Dobroega a făcut parte din statul 
Bulgariei. Noi am posedat-o cu sângele nostru, am pierdut-o cu sabia şi acum 
s-a reîntors la noi iarăşi cu sabia " 33). 

Ală turi de l .C. Bră tianu şi M. Kogălniceanu va sublinia dreptu l 
istoric al statului român asupra Dobrogei, afirmând că „ Dobrogea nu c1 făcut 
parte din Bulgaria. Da, domnilor Dobrogea nu este ţară c1 bulgarilor, la fiece 
pc1s unde se va săp,1 in pământul ei vom da de osemintele strămoşilor, de 
urmele, de monumentele strâmoşi/or noştri români ". Astfel, în şedinţa din 30 
septembrie 1 878, cel mai înfocat susţinător a l  Dobrogei, a intuit  increza tor 
importanţa acestui ţinut pentru ţară şi deschiderea lui că tre lume în viitor, 
prin porturile de la mare. Marele politician dovedindu-se şi un bun istoric, a 
studiat îndeaproape trecutul pământului pontic, al locuitorilor săi, reprezen
taţi în primul rând de masa vechilor dobrogeni, dicienii 34), ce au locu it 
neîntrerupt pământurile mănoase ale provinciei şi „populaţia tătară care 
practica agricultura cu hărnicie" 35). 

Intervenţiile repetate ale celor doi mari susţină tori au elucidat multe 
din aspectele trecute şi vii toare ale Dobrogei . Sesiunea parlametară se va 
încheia la 8/20 octombrie 1 878, data la care Dobrogea şi Delta Dunării vor 
intra oficia l  în componenţa sta tului roman. Aşadar, după pa tru secole şi 
jumătate, Dobrogea va fi reintegrată sistemului politico-administra tiv al sta
tului român. 
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Le probleme de la reintegration d e  la Dobroudja a la Roumanie en con
texte national et intemational 

- Resumee -

Le Congres de Berlin, deroule en tre le 1 -er juin et le 1 -er juil let 1 878, 
stipulait dans l'article 46 du traite de paix que la Dobroudja se reunissait a la 
Roumanie, ii ne s'agissait donc nullement d 'une compensation comme Iii 
diplomatie tsariste le pretendait. Dans Ies conditions creees par les evene
ments de 1878, Ies hommes poli tiques roumains ont bien compris le contexte 
ct la complexite de la situation ou se trouvait la Dobroudja, region sur lague
lle "natre droit est historique". 

Le probleme de la Dobroudja a ete fai t connaître par la presse et Ies 
publications du temps autant sur le terri toire roumain tout entier qu'a l'e
tranger. Mihai Eminescu, journaliste a l'epoque, a procede a une in tense cam
pagne pour l'information de l 'opinion publique dans le jornal "Le Temps" 
((''Tompul" prenant le risque de foire des suggestions pertinentes au gou
vernement a I" gard de la prochaine administration de la Dobroudja. 

Au cours des debats parlementaires, le premier ministre l .C. Br' tianu 
et le ministre des affaires etrangeres M. Kog'lniceanu ont explique l ' interet 
des Grandes Puissances qui avaient pour but le reajustement des frontieres 
entre Ies limites d'un equilibre europeen necessaire. 

La reinstallation de l'autorite de l 'Etat roumain sur la Dobroudja, tres 
ancienne province historique roumaine, represen te la deuxieme etape du 

processus d'accomplissemen t de ) 'unite d'Etat de la  Roumanie. 
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Ovidiu DRîMBA 

INTORNO AI MOTIVI DELLA „RELEGATIO" 
DI OVIDIO A TOMI 

Dopo i contributi d i  tanti illustri studiosi e le migliaia di pagine 
scritte fin'orn sulle cause delia relegatio di Publio Ovidio Nasone, sarebbe 

ovviamente ill usoria la pretesa di portare una miracolosa „Chiave di 
Sesame" de! problema. Tuttavia, non mi sembra clei tutto inutile dare uno 
sguardo sullo stato attuale della questione, cercare di scartare decisamente le 
soluzioni fantasiose, di sottolineare quelle verosimili, di mettere in risalto 
a lcuni testi ovidiani significativi in meri to, ed in fine di suggerire alcune cor
rezioni di metodo nell'interpretazione clei fatti. 

Incominciamo appunto con i fatti. 
Ne! mese di dicembre dell'anno 8 d. C. Augusto firmo l'editto di re

legatio clei cavaliere P. O. Nasone, che, dopa la morte di Orazio avvenuta 
sedici anni prima, era rimasto ii piu famoso poeta latino in vita. Si trattava 
dungue di relegatio, e non di exilium; e sappiamo guale era la differenza: 
Ovidio non perdeva ne i beni materiali, ne i diritti civili. La pena inflittagli 
non era perpetua, ma una relegatio ad tempus. Sappiamo, inoltre, quali 
ti <if1l1 i posti di relegazione: undici isole e dieci localita in sede continentale 
(1 ), - tutte sedi di pena piu miti di Torni, locali ta che non figurava tra i posti 
giuridicamente annessi. Da questo punto di vista, la punizione - decisa da 
Augusto stesso, non dai Senato, ne dai tribunali, - era non solo motto dura, 
ma anche abusiva. Cio nonostante, Ovidio stesso riconosce (e, come 
vedremo, farse aveva ragione) che rispetto alia gravita delia sua colpa, 
Augusto e stato piuttosto clemente. - Ma guale e stata la calpa ? 

I motivi specificati net decreta di relegazione erano, a guanto ci dice 
ii poeta, due: carmen ed error; cioc, la sua poesia d 'amore e un certo errore 
che egli avrebbe commesso. Nel\a sua ben conosciuta elegia che costituisce 
da soia ii seconda libro dei Tristia, Ovido insiste a lunga sulla prima accusa; 
ed e ovvio che la fa per non essere obbligato di pariare del seconda motiva, 
del l 'error. E infatti, riesce - riconosciamolo - a discolparsi, con una logica 
perfetta, con un'argomentazione (non solo difensiva, ma anche offensiva, 
accusatrice) impeccabile, - degna del\ 'ex-discepolo dei grandi retori Porcio 
Latro e Arellio Fusco. Infatti, la suddetta elegia e una perfetta suasoria e 
difensiva e offensiva. E' questo un aspetto (sul quale ritomeremo) che ci 
impone una certa rettifica dell'erronea e - purtroppo - frequente affer
mazione estesa a tutte le elegie ovidiane del l'esilio, - nel senso che gueste 
„lamentele"dimostrerebbero, dicesi, nel loro autore, un caractere non digni
toso, bensi debole, se non addirittura servile n. 
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Quali motivi avrebbe avuto Augusto ne! rimproverargli un crimen 
canninis ? 

Cercando di discolparsi, Ovidio si sofferma a lunga suii 'Ars ama to
ria, ribattendo ogni accusa d'immoralitâ e proclamandosi decisamente inno
cente. Gli argomenti de! poeta in meri ta sono armai ben noti, di modo che 
non e affatto ii caso di ripeterli . lnvece, bisogna ricordare che Ovidio non 
accenna al fatto che „l ' immoralita" dell 'Ars amatoria (nonche <legii Amores) 
era considerata dall ' imperatore sub specie politicae, - giacche Augusto 
aveva instaurato ormai da tempo, con le sue leggi di risanamento morale, 
una specie di dittatura della moralitâ pubblica; di modo che, il reato di 
immoral i tâ diventava implicitamente un reato poli tico, dai momento che 
Augusto considerava ii comportamento morale di ciascuno non come un 
affare privato, bensi come un fatto sociale, chiaramente inquadrato guiridica
mente e dunque sancito dalie leggi. 

Bisogna tener con to anche di un al tro aspetto del problema, non suf
ficientemente (per quanto mi risulta) messo in risalto fin '  ora. 

Cioe, del fatto che ii crimen carminis che gli veniva posto a carico 
non <leve esser inteso - come di solito si fa - come una colpa l imitata al lato 
morale (o, meglio, immorale) e al l 'atteggiamento libertino di Ovidio; ma va 
ben ol tre, oltrepassa ii campo delia morale, - giacche ii poeta si permette di 
esprimere certe opinioni troppo rischiose (o, perlomeno, certe al lusioni, sia 
critiche, sia ironiche) su a lcuni aspetti delia vita relgiosa, delia vita civica, 
oppure direttamente delia vita poli tica del suo tempo. 

Passiamo dunque brevemente in rassegna, appogiati dai testi ovidi
ani, alcuni esempi di anticonformismo (per non <lire di opposizione, - anche 
se, in real tâ, di  opposizione si tratta) del poeta nei confronti delia pol i tica 
generale dell'imperatore. 

Per quanto riguarda la vita religiosa, sappiamo che Augusto si era 
profondamente impegnato a riportare la societâ del suo tempo non solo su Ila 
scia del mos maiorum, cioe di una moralitâ simile a quella degli antenati, ma 
anche delia vetus pietas. Perseguiva non solo ii raddrizzamento dei costumi, 
ma anche la restaurazione delia religione nazionale. A tale scopo, dopo esser, 
stato eletto, cingue anni prima, Pontefice Massimo, nell'anno 1 3  a .C., 
Augusto aveva fatto riparare un centianio di templi lasciati in abbandono; 
aveva ordinato che ii Sena to iniziasse le adunanze con la cerimonia di un sa
crificio; aveva fatto risorgere molti riti e vecchie cerimonie; aveva aumentato 
ii privilegi dei collegi sacerdota li, e si era preso cura dei libri sacri, ri tuali, 
sibillini e fasti. 

Di fronte a questa politica, Ovidio rifiuta apertamente tale indirizzo 
augusteo, morale e religioso. „Lodino gli a l tri ii passato !" - escalama vivace
mente ii  poeta, alludendo farse ai poeti ufficiali, come Vergilio e Orazio; 
dichiarandosi invece ben l ieto che i i  modo di v ivere rustico e grossolano 
degli antenati non reggeva piu: 
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Prisca iuvent alias; ego me nune denique natum 
Gratular; haec aetas moribus apta meis ! '1• 
Ma Ovidio va oltre, „manifestando un' incredulita aperta, sferzante, 

inconoclasta", fino ad „un atteggiamento atto - in practica, se non in teoria" 
11, - lasciando intendere i i  suo d isprezzo verso le antiche credenze, verso i i  
tradizionalismo insistentemente sostenuto e promosso dai nuovo Pontifex 
Maxi mus: 

Ista vetus pietas, aevo moritura futuro, 
Rustica Saturno regna tenete fuit �' 
E, menlre l'imperatore aveva vietato la pratica di alcuni culti orien

tali e aveva punito con l'esilio il fonda tore de] primo nucleo pitagorico a 
Roma, i i  senatore Nigidio Figulo, nonche i i  filosofa pitagorico Anassilao, 
Ovidio osa concludere le sue Metamorfosi con un esaltato inno pitagorico; 
pur sapendo, senza dubbio, che la rapida diffusione a Roma del pitagorismo 
irritava moltissimo ii Pontifex Maximus, e che questi non vedeva di buon 
occhio un culto profondo che minava sempre piu ii prestigia delia religione 
ufficiale; e, pur anche sapendo che Augusto vedeva, in tutti i culti orientali in 
generale, una pericolosa - perche abi lmente nascosta - forma di opposizione 
politica. 

Oltre al suo anticonformismo ne] campo religioso, Ovidio esprimeva 
nelle sue poesie anche diverse a llusioni, perlomeno ironiche. In questo modo, 
egli aveva incominciato a guadagnarsi l'antipatia di Augusto fin dalie sue 
prime poesie, riunite poi soto il titolo Amores. 

L'imperatore faceva del suo meglio per risanare i costumi, far scom
parire l ' imoralita, promuovere una vita di famiglia onesta, seconda ii model
Io degli antenati; ed ecco Ovidio che ironizza tutti questi sforzi, dicendo che 
gli stessi fondatori dell'Urbs, Romolo e Remo, erano figli di Rhea Silvia e di 
Marte, nacquero dunque di un amore colpevole: 

Et notos mores non satis Urbis habet, 
In qua Martigenae, non sunt sine crimine nati 
Romulus Iliades lliadesque Remus "· 
Augusto, poi, lottava per ii ritomo def vecchio spirito militare e stava 

preparando una grande campagna contro i Germani in rivalta, - mentre i due 
figli di Livia (dai suo primo matrimonio), Tibcrio e Druso, ritomavano vitto
riosi dal la Gallia; ed ecco Ovidio che prende in giro questa politica m ili
tarista, istituendo ii grazioso ed ironico parallelo tra la  guerra e l'amore, -
preferendo, s'intende, ii seconda e lodando ! 'amante, che ha piu qualita del 
solda to: 

Militat omnis amans et habet sua castra Cupido; 
A ttice, crede mihi, militat omnis amans '1• Eccetera. 
Semplice scherzo ? Puo anche darsi. Pero i i  d ittLJtore non avevLJ i l  

senso dell'umorismo. - Ed ecco i n  che modo i l  poeta, i i  popolarisimo poet.1 
(soprattutto negii ambienti di opposizione) tira va l 'acqua al mulina dei nero-
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sissimi giovani appartenenti alla nobilita, che, evitando ii servizio m i l itare 
(come d 'a l tronde l 'a veva evitato la stesso caval iere P. Ovidio Nasone ! ) ,  d i s 
prezzando ed ironizzando ta le  a ttivita, davci di nuovo fi lo da torcere ;i i 
regime augusteo. 

Na turalmente, le cose non finivano gui . 
Augusto aveva fatto votare, una legge in favore del ia ricca a ris

tocrazia; lcgge seconda la gua le non era permesso a ch iunque di porre la su;i 
cand idatu ra per i i  Senato, come una volta,  ma solo a guel l i che avevano un 
censo d i  a lmeno qua ttrocento mi la  sestcrzi. - Ed ecco d i  nuovo Ovidio osar 
cri tica re questa legge che chiudeva la Curia ai poveri e che <1 mmetteva b 
scel ta dei giudici solo sulla base clei  censo: 

Possidet inventas sanguine miles opes; 
Curia pauperibus clausa est; dat  census honores; 
lnde gravis iudex, inde severus eques �'. 
Poteva forse questa n uova audacia passare inosserv a ta dai  pubb lico, 

e senza commenti da parte del l 'opposizione? 
Oppure, ccco, un'altra au dacia, pi L1 d u ra ancora, e molto piu 

sp iacevo le al l 'impera tore, cui  i i  poeta ricord ava pubbl icamcnte, l a  sua 
crudele i ngiustizia nei con fronti de! suo ex-am ico, Cal lo. - Cornel i o Cal lo, 
poe ta elegiaco molto noto, gene rale ed am ico di Augusto, erJ stato incarica
to, dopo la battaglia d i  Azio, d i  segu ire An ton io. Nom in ato poi governa torl' 
del l '  Egitto, Ca llo si era lasci ato sed urre d <1 l l 'ebrezza del ia  grand0zza; i i  
Senato I o  aveva rich iam ato, g l i  era înscenato u n  processo, era sta to con d a n 
nato a l l 'esi l i o, - finche poi, disperato, a Cal Io non era rimas to c h e  su icidarsi .  
I I  suo vecchio amico, Ottav iano Augusto, invece di i n tervenire, ringra z io i i  
Senato che a veva preso s i m i l i  misure d rastiche contro - come si esprimcva 
l ' im pera tore - ,,I' arnico che l 'a veva offeso". - Ed ecco Ovi d i o  che, pur sapen
do che anche Yergi l io  aveva dovuto cancellare - forse per rich iesta d e l l ' i m 
pera tore - i i  nome d i  Gal lo dal ia  sua ul t ima „Georgiei! ", ecco Ovidio che 
osava seri vere che „ingi ustamente" era s ta to accusato Gal lo  di aver offeso u n  
amico: 

Tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, 
Sanguinis atque animae prodige Galle tuae "· 
E tutto guesto, prima che Ovi d i o  abbia incom inc iil to ! 'incri minata 

Ars amatoria; cioe ! 'opera che, tu tta, „e negazione dei  va lori morali del l il 
restaurazione augustea cantati da Orazio nel Carmen Saeculare", - e dove 
„non mancano /„ . /  spunti polemici che possono essere consi derati d i  natu
ra poli tica " "'. 

Era quanto mai chiaro che Augusto - da tut ti ben noto come uomo 
rnolto vend icativo - non poteva a ffatto considerare i i  cavilliere Publ io O\· i d i o  
Nasone come suo aleato. Tutt'a l tro ! - E tan tomeno l ' im pera trice Livia .  Ed 
ecco perche: 

Di recen te (cioe, negii anni 2 e 4 d .C.) i d u e  n ipoti ed ered i d i re l l i  d i  
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Augusto al trono, muoiono misteriosamente. Lucio, in cammino verso le 
legioni d i  Spagna, m uore a Marsiglia, dopo una leggera e brevissima malat
tia. Un anno e mezzo piu tardi, Caio, mandato in Licia, muore anche lui, 
altrettanto rapidamente e m isteriosamente, per una leggera ferita. Siccome 
tutti sapevano che Livia voleva ad ogni casto imporre come successore al 
trono suo figlio dal primo matrimonio Tiberio, i fatti sembrano molto strani, 
le coincidenze sembrano troppo sospette; incominciano - con insistenza sem
pre maggiore - a correre le voci di un avvelenamento dei due fratelli; la gente 
(e persino la storico Tacito !) d ice che in questi strani avvenimenti ci sarabbe 
stata la mano d i  Livia ! - Ed ecco d i  nuovo Ovidio che non perde l'occasione 
di indirizzare alla cattiva matrigna una pungente allusione, introducendo nel 
primo l ibro delle sue Metamorfosi due versi, che ricordavano ai lettori la 
morte misteriosa din Caio e Lucio, parlando di veleni preparati dalla loro 
matrigna, e degli scopi perseguiti dall'impaziente Tiberio circa la succesionne 
al trono: 

Lurida terribiles miscent aconita novercae; 
Filius ante diem patrios inquirit in annos 1111• 
Come avrebbe potuto perdonargli Livia questi versi, pieni di chiare 

e terribli insinuazioni ? 
Soffenniamoci, a questo punto, per trarre alcune conclusioni. 

I passi citati sopra, per quanto pochi, ci sembrano tuttavia assai con
cludenti. Inoltre, non si deve dimenticare che Ovidio, con la sua natura 
socievole, loquace, spiritosa, i ronica, non doveva certamente lasciar perdere 
l'occasione di fare, anche verbalmente, numerose simili insinuazioni, allu
sioni, ironie, criticne, contro ii regime, contro Augusto e Livia, negii ambien
ti da lui frequentati, tra i suoi amici, quasi tutti appartenenti (come vedremo) 
al partito di opposizione, - men tre le spie dell'imperatore pullulavano dap
pertutto 1 1 1• Di modo che, il crimen canninis che gli era esplicitamente messo 
a carico, era raddoppia to da un crimen linguae. 

Tornado alle cause della sua relegazione - da lui stesso indicate: car
men et error, - possiamo concludere che, se queste possono essere considerate 
(come Io vuole anche Ovidio) due cause distinte, esse invece non devono 
essere intese come esclusive, bensi come complementari e interferenti tra di 
)oro. Nelle sue poesie, nel suo carmen si possono facilmente identificare, come 
abbiamo gia visto, tanti errores, di un genere o di un altro, - ma, in fin dei 
conti, di natura politica; ciOe, di natura molto piu di quella morale, imputata 
alla Ars amatoria. Lo riconosce Ovidio stesso, quando afferma che gli sarebbe 
ben difficile scolparsi degli „altri" errori, che sono piu gravi: 

Utque hoc, sic utinam defendere posses ! 
Scis aliud, quod te laeserit, esse magis 121• 
Fatto sta che la seconda motivazione contenuta nel decreto di re

legazione - l 'error - e che rimarra forse per sempre un mistero, era solo un 
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motivo occasionale, la goccia che ha fatto traboccare ii vaso ! Da anni ed a nni 
l' imperatore aspettava l'occasione di  sbarazzarsi di P. Ovidio Nasone, per
sana tanto scomoda, poeta ironico tanto „en vogue", un aristocratico molto 
ben accol to e tanto influente negli ambienti d i  opposizione. 

Per Augusto, la prima motivazione contenuta nel decreta di re
legazione, cioe quella di immoralita della sua poesia, „rendeva possibile l'ac
cusa e facile la condanna", metre „la sua politica in difesa delia moralita usci
va singolarmente rafforzata" IJ>_ 

Alio stesso tempo pero, nel decreta si aggiungeva anche l ' im
putazione di  un certo error. 

A proposito di questo error sono state formulate alcune ipotesi fan
tasiose. Gia Sidone Apollinare supponeva che Corina, i i  personaggio <legii 
Amores, fosse propria la figlia di Augusto, Julia. Molto piu tardi l'ipotesi for
mulata da Voltaire si avvertl veramente degna dell'au tore delia Pucelle 
d 'Orleans: la calpa di Ovidio (l 'error) sarebbe stata quella di aver sorpreso i 
rapporti incestuosi di Augusto con sua figlia ! Altre ipotesi sull 'error 
commesso da Ovidio - quella di aver visto la sessantacinquenne Livia nuda 
nel bagno; no quel la di averla vista, sempre nuda, celebrando i misteri della 
Bona Dea; o quella di esser stato Ovidio testimone dell'accesso di dispe
razione e di furia di Augusto per la sconfitta del suo generale Varo, - sono 
tutte fantasie, tutte ipotesi da scartare, per motivi sia di cronologia, che di un  
elementare buon senso "1• 

Da prendere in considerazione, invece, e la spiegazione - formulata 
gia alia fine del Settecento e accetta ta in seguito da grandi studiosi, da 
Boissier e Cartault fino a Wilkinson ed Ettore Paratore, - secondo la  quale 
l 'error din Ovidio sarebbe stato di aver favorito gli amori adulterini di Ju lia 
Minor e ii giovane patrizio Decimo Giunio Silano. Come e noto, la nipote di  
Augusto, Julia Minor, intorno a l ia  quale si erano raggruppa ti diversi avver
sari e nemici di Livia, fu mandata nell ' isola Trimero, vicino a l te coste 
p'ugliesi, mentre Silano abbandono volontariamente Roma. - Che Ovidio 
abbia saputo <legi amori colpevoli di J ulia Minor e che li abbia taciuti - errore 
che ii poeta qualifica una semplice stultitia, furor, simplicitas, ecc. 111, - non 
e del tutto escluso. Ma, che fosse stato propria questo - e solo questo ! - l 'er
ror per cui i l  poeta fu relegato, non mi sembra assolutamente una spegazione 
valida; in quanto resta una prima obiezione, logica: come mai punire ii con
fidente piu duramen te degli amanti, dei colpevoli stessi ? E la seconda 
obbiezione: se Ovidio fosse stato veramente impl icato in una facenda del 
genere, la tex de adulteriis l 'avrebbe colpito anche con la confisca, totale o 
parziale, dei suoi beni; cio che, invece, come Io sappiamo, non e successo. 

Un'altra soluzionc suggerita per spiegare l 'error di Ovidio e quella 
formulata per la prima volta da S. Reinach e adottata in segui to, ed amplia
mente sviluppata, da Jerome Carcopino 1"1• Secondo questa ipotesi, Ovidio 
sarebbe stato punito a causa dei suoi rapporti con i culti orientali di Roma, 
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perseguitati dal l ' imperatore; rnpporti che si sarebbero manifesta ti sia nella 
sua partecipazione a diverse cerimonie segrete, sia nella sua participazione 
ad una seduta di divinazione durante la qua le ii poeta avrebbe „visto" il sa
cerdote interpretando i balbettii del fanciulo in stato ipnotico che „vedeva" i i  
futuro (cioe: la data delia morte del l ' imperatore ed i i  nome del suo successore 
- una colpa estremamente grave). - Solo che, il fatto che Ovidio stesso ci d ice 
che la sua colpa fu „di aver v isto" -

Peccatum que oculos est habuisse meum 1 71 

- non ci conduce necessariamente alia conclusione che egi abbia 
„visto" nel l 'ombra profonda di una cappella p i tagorica construita a forma di 
grotta, proprio una tale sed uta segreta di  di vinazione ! D'altra parte, l ' ipote
si d i  Carcopino ci sembra inaccettabile, soprattutto se ci ricord iamo che, sotto 
Augusto, la d ivinazione circa la vita dell' imperatore e la sue famiglia non era 
ancora considerata del ia legge come un crimen; sara invece qual ificata come 
tale sotto Tiberio 1"1• 

L'error, dunque, non fu un singolo, bensi tanti errores commessi da 
Ovid io. Errori attinenti sia al campo religioso, sia al campo morale, sia a l  
campo poli tico. „Politico" - nel  doppio senso delia  parola. Nel senso lato, 
cioe: comportamento pubblico generale, ambienti pol i tici preferiti, amici, 
al lusioni e critiche e i problemi ed aspetti diversi delia vita; insomma, tutto 
cio che nelle sua attivita - di uomo e di scri ttore - contrastava, ostacolava, 
combatteva Io spirito, l' indirizzo generale o addirittura le d isposizioni uffi
ciali del regime, compresa quel le sancite dalie leggi. In un regime di ttatori
ale, come quello di Augusto, gli aspetti piu diversi ( letterari, mora li, religiosi, 
poli tici) si incontravano, si scon travano, qualunque errore era suscettibile di 
interpretazione poli tica e, pertanto, di diventare un errore „politico", vero e 
proprio. - Ma, e probabile che ne! caso d i  Ovid io fossero stati anche errori 
poli tici nel senso ristretto delia parola .  

Ed eccoci arrivati a l ia categoria d i  soluzioni di carattere prettamente 
politico, generalmente proposti negii u l timi tempi per spiegare ii mistero del
l'error. 

Che Ovidio fosse stato vittima di alcuni intrighi politici, questa e 
un'ipotesi formulata gia fin dall 'inizio dell 'Ottocento, e piu volte ripresa ulte
riormente, in varianti diverse, da noti studosi '"1• Da tutte questi varianti, 
prendiamo in considerazione solo guelle che hanno una indubbia consisten
za, conferi tale dalia logica dei fatti storicamente attestati, nonche dai  tasti 
ovid iani stessi in merito. 

La prima variante e in relazione con ii  „caso" Agrippa Postumo. 
Nel l'autunno dell  'anno 8 d .C. Augusto invio in esilio perpetuo il suo 

ultimo erede diretto, ii suo successore d iritto, al trono, il frivolo e dissoluto 
Agrippa Postumo, nel l' isola Planasia. I contemporanei sapevano che fu pro
pria Livia - sem pre mol to preoccupata di fare tutto ii possibile per assicurare 
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a suo figlio Tiberio la successione al trono - ad istigare e convincere suo mar
i to che egli non doveva piu essere indulgente nei conforti delia vita dissolu
ta del giovane Agrippa; ma neanche nei confronti d i  guel l i  che, come Ovidio, 
appartenevano al gruppo degli amici d i  Agrippa, e che erano in genere 
avversari ben noti delia l inea politica augustea. - Ancora una volta, ii poetii 
si trovava coinvolto, sia pur ind irettamen te, in un affare che offendeva al lo 
stesso tempo Augusto, Livia e Tiberio ! 

Un altro successore possibile al trona era considerato Germanico, 
discendente diretto di Augusto, suo nipote che aveva ottenu to, tempo addi
etro, i i  privilegia di esser nominato console prima dell 'eta legale, e che in 
seguito era diventato tra i genera li piu festeggiati .  La profonda simpatia di 
Ovidio verso Germanico e la cord iale amicizia che l i  univa sono evidenti 
nelle sue poesie dell'esilio Ovidio Io nomina d irettamente ben undici volte; 
gli dedica la versione definitiva dei suoi Fasti, e inserisce a lcuni passi in 
onore del bril iante giovane che tutti i nemici di Tiberio avrebbero desiderato 
vedere a capo dell ' impero. „Ovidio dunque - osserva uno studioso - e sotto 
la suggestione di quel Germanico, che costi tuira l'idolo e ii mi to dell'oppo
sizione senatoriale contro Tiberio" wi. - E, infatti, non appena diventat0 
imperatore, Tiberio, che voleva a tutti i costi sbarazzarsi di Germanico, Io 
mando come alto commissario dell' lmperio nelle regioni orientali, dove poi 
la face avvelenare. 

Si trattava dunque, per Ov idio, di aver fa tto l 'error di appartenere e 
di frequen tare un ampio gruppo di i.lmici chc manifestavano, sia pur in modi 
diversi, atteggiamenti chiari d i  opposizione verso Augusto, nonche verso 
Livia e Tiberio. Tra questi amici e oppositori, molti sono i destinatari delie sue 
elegie-lettere dall 'esilio: un fatto quanto mai significativo. In questo senso 
sappiamo, ad esempio, che Giunio Gal l io sară, sotto Tiberio, esil iato ed incar
cerato; che Rufo apparteneva al circolo opposizionista di fabio Massimo; che 
Suilio, Caro, Alb inovano, avevono rapporti di intimita-famil iarita con 
Germanico, l'avversario di Tiberio; che Pompeio M<irco, sotto Tiberio verra 
sospettato e sara obbligato di darsi la morte; che Cotta Messalinus finira la 
vita avvelenato; Caio Gallo, caduto in disgrazia, si suicidera; Cassio Severo, 
relegato, moriră in miseria; Clutorio Prisco sară condannato a morte; lgino 
cadra in disgrazia; Sempronio Gracco verra assassina to, per ordine di 
Tiberio; Fabio Massimo si suicidera. - Paolo Fabio Massimo, i i  grande amico 
di Ovidio, parente di sua moglie, importantissimo personaggio de! mondo 
politico, nel la cui casa si tenevano riunioni e si criticava non di  rado i i  regime 
(ed e inconcepibile che l'impera tore non l 'abbia saputo ! ) ,  - era diventato la 
mano destra di Augusto. Questi, accompagnato da Fabio Massimo, visito, col 
piti rigoroso segreto, i i  suo caro nipote esi l ia to, Aggrippa Postuma, forse a l lo 
scopo di mutare la succesione al trono e raccomandare come suo erede e suc
cessore Agrippa. Per l ' ind iscrezione di Fabio, Livia ha appreso tu tto; e l ' in
domani, quando Fabio, ii suo consigl iere intimo, si presento da lui ,  Augusto 
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gli volto le spalle, pronunciando la terribile parola: „Addio!" .  Fabio comprese 
che cosa gli restava da fare; e, arrivato a casa, I '  amico piu caro di  Ovidio capi 
che l ' impera tore non Io perdonera mai, e si dette la morte. 

Questi erano dungue gli amici di Ovidio: tu tti, noti oppositori al 
regime; e guesti i suoi tre grandi nemici: Augusto, Livia e Tiberio. 

Arriva ti a questo punto, possiamo concludere. 
Dopo aver tracciato un quadro storico del problema, credo sia diven

tato chiaro che la relegazione di Ovidio non fu dovuta (se non in sussidiario) 
ad una vita personale diciamo „dissoluta", oppure ad un crimen carminis di 
carattere morale, - anche se ii poeta preferirebbe essere inculpato solo per la 
sua Ars amatoria: 

Ut pateat soia culpa sub „Arte" mea 21 1
• 

comunque, Ovidio preferisce pariare solo di questa calpa, - perche 
„l 'altra" la deve tacere: 

Alterius facti culpa silenda mihi 221• 
Ad ogni caso, e inutile cercare di stabilire un con fine chiaro e preciso 

tra la sua attivita poetica e quella politica, cioe tra carmen e error, in quanto 
anche la sua poesia comprendeva - in modo sia impl ici to, sia esplicito -
a tteggiamenti politici (o considerati come tale). Per guanto riguarda ii miste
rioso error specificata nel decreta di relegazione, guesta parola doveva indi
care non una vera ed esclusiva causa determinante, ma solo la causa occa
sionale, - giacche la vita privata e sociale de! poeta, nonche la sua opera 
poetica (in complesso, e non solo I' Ars amatoria), includono tanti e tant i  
motivi d i  antipatia e di in imicizia da parte dei vendicativi Augusto e Livia, e 
tante prove di anticonformismo e d i  opposizionismo aperto nei riguardi de! 
regime. Dunque: in realta si  trattava non di un singolo error, ma da tanti 
errores. 

Tra questi errori, un'importanza particolare hanno certamente avuto 
i suoi attacchi contro la persona, contro le idee, gli interessi, le manovre -
m<lgari criminali - di Livia, l'ambiziosa e l 'abilissima, !'energica e la cattiva 
Livia, che per cinquant'anni aveva dominato i i  suo mari to, ispirandogli tante 
ri iorme ed al tre decisioni. Forse non si prende, di solito, abbstanza in con
siderazione ii peso che, nella condanna di Ovidio, ha avuto contro di lui 
anche l'avversione di  Livia e di Tiberio. E' ovvio che essi non potevano essere 
indifferen ti al1 fatto che ii poeta aveva tant i  amici che erano allo stesso tempo 
anche amici di Germanico, ii candidato in spe al trona, contro Tiberio. Cio 
potrebbe spiegare l 'ndi fferenza totale del successore di Augusto per la sorte 
e la suppliche mandate a Roma dai poeta relegato a Torni. Cio potrebbe spie
gare anche la rinuncia totale di Ovidio ad ogni speranza, dopo l'avvento al 
trona di Tiberio, da cui egli sapeva benissimo che non c'era da aspettare nes
suna indulgenza o benevolenza 2-'1• 

In diverse occasioni e in d iversi modi Ovidio aveva mostra to una 
vera e propria ostil ita verso l'imperatore. Questi Io avrebbe potuto facilmente 
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accusare di ingiurie e di calunnie nei suoi confronti, - di un crimen laesae 
maiestatis; e avrebbe anche potuto invocare delitti per i qual i  le leggi 
prevedevano non solo la relegatio, ma anche la pena d i  morte. La riconosce 
Io stesso Ovidio, d icendo che, date le offese da lui fatte all ' impcra tore (offen
sas tuas), questi tuttavia e stato indu lgente (in poenae nomine lene fu it J  
(24); e dom inando la  sua ira, gl i  aveva lasciato la vita: 

Vita data est, citraque necem tua constitit ira "). 
La relegazione di  Ovidio, dunque, ed i motivi che la  determinarono 

- i veri motivi, e non solo la causa occasionale, - sono da considerare in rap
porto al cl ima genera le di opposizione contro i i  regi me augusteo. Gia da 
molti anni l 'imperatore Io odiava (ed i i  suo adio era senz'al tro al imentato e 
incoraggiato dalia sua moglie, Livia) e avrebbe voluto sbarazzarsi di lui .  

Ma !'antipatia era reciproca, - evidente e incontenibile (nonostante 
le parole di adulazione - nella speranza d i  una captatio benevolentiae) 
persino quando ii poeta gli chiede una mitigazione delia pena. ln fa tti , non 
manctmo ne! secondo libro dei Tristia ne un chiaro sentimento di rivolta con
tro J ' ingiustizia di una condanna dei suoi carmina, ne la protesta con tro i i  
tentativo imperiale di subord inare la letteratura agi i  scopi morali,  sociali  e 
poli tici; ne le insinuazioni alia d iscutibile moral ita dell'imperatore, ne l'acus
sa di essere Augusto ii primo sovrano che, abusando de! suo potere, si osa d i  
attacare la  poesia e d i  insti tui re la censura 2'·1• 

L'imperatore poteva avere anche al tri motivi di antipatia contro 
Ovidio, giacche guesti, ad esempio, „nei Fasti si proponeva di esa ltare la 
figura di  P. Fabio Massimo e la sua domus al di sopra di quella di  Augusto 
stesso"; o guando il poeta, esaltando ,,I' origine antica e nobile dei destinatari 
delie sue lettere", voleva ricordargli che il padre di Augusto era un plebeu, e 
ii bisnonno, un ex-schiavo negoziante di cordami", o guando, insistendo 
„sul la liberta di cui d isponevano tutte le manifestazioni artistiche" nel pas
sato, „implicitamente rivolge una critiva severa ad Augusto per avere egi 
sopresso tale l iberta"; o quando lo sfidava dicendogli che la fama de! poeta e 
al di la del ia volonta dell' imperatore: 

Caesar in oe potuit iuris habere nihil 271• 
Ovidio resta, fino <li la fine, tutt' altro che un ad ulatore. Non riesce a 

nascondere la sua antipatia contro Augusto, non la sa veramentc adulare, 
non la sa lusinga re neppure quando gli sollecita che g l i  venga cambiato ii 
posto di pena. - Ma, persino ne! suo epitaffio bcn noto, ne! quale Ovidio tienc 
a dire che, per l'eternita, egi rimarra ii  poeta, non delie Metamorfosi, ne dei 
Fasti, ma propria dell'Ars amatoria, cioe ! 'opera per la quale ii t iranno l 'ave
va punito, - persino guest'epita ffio, non ha forse !'aria di una sfida 2'1 lancia
ta al l ' imperatore ? 
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Ştefan CUCU 

V ALOR! UMANE IN OPERA LUI OVIDIU 

Omul, ca „măsură a tuturor lucrurilor" (pan tem metron anthropos) -
după cunoscuta expresie a sofistu lui Protagoras - se află şi în centrul creaţiei 
ovidiene, căci Sulmonezul surprinde, în scrierile sale, trăiri, sentimente pro
funde, etern-umane. De fapt, în treaga existenţă a lui Ovidiu poate sta sub 
semnul terenţianului adagiu: „Sunt om şi nimic din ceea ce este omenesc nu 
îmi e străin" (Homo sum: humani nihil a me alienum puto). I) 

Personajele cNidiene din Heroide şi Metamorfoze şi-au pierdut ca
racterul hieratic, solemn, specific epopeii şi poemelor mitologice trad iţionale 
şi au căpăta t dimensiuni fireşti, adânc omeneşti, renunţându-se la ide
alizarea, la schematizarea lor, după anumite canoane. Putem vorbi de o per
manentă tendinţă a lui Ovid iu de a demitiza, de a desacraliza spaţiul mi to
logic şi istoric tradi tional .  Demitizarea şi, în acelaşi timp, umanizarea per
sonajelor se face mai ales prin in termediul Erosului. 

Dintre valorile umane ovidiene menţionăm câ teva: iubirea (amor), 
prietenia (amicitia), omenia (humanitas), iubirea fa ţă de pământul natal 
(patriae dulcis amor) . 

Ne vom opri, în rândurile următoare, la una d in tre valorile morale 
ovidiene: omenia. 

După cum se ştie, termenul latinesc humanitas este plurivalen t, 
bogat în semnifica ţii. El este lua t astăzi mai a les în accepţia ciceroniană. şi 
renascentistă de „cul tur<'l, educa ţie, cul tivarea mintii, forma ţie spirituală, 
viată civilizată", studiu, li tera tură, arte". Dar, iniţial, humanitas se referea la 
tot ceea ce ţine de om, adică : fire, na tură umană, rnracter, sentimente 
omenesti", însemnând, totodată : „speţă umană, omenire". 

Humanitas avea însă şi un sens moral şi psihologic, cu următoarele 
conota ţii: „bunăta te, bunăvoin ţă, al truism, generozitate, blândeţe, înţelegere, 
omenie, poli tete, eleganţă, fineţe". 

La Ovidiu, termenul apare cu ambele sensuri: cel de „educaţie prin 
cul tură, prin li teratură şi arte" şi cel de "bunătate, compasiune, omenie". 

Ca şi Cicero, în Pro Archia poeta, Sulmonezul este convins că arta î i  
umanizează, ii transformă pe oameni. Într-o epistolă ad resată lui  Graecinus, 
el afirmă, cu convingere: 

„Adde quod ingenuas didicisse fideliter artes, 
Emollit mores, nec sinit esse ferox". 21 
(Căci artele frumoase - pasiunea ta cea marc -
Asprimea o alungă şi inima-mblânzesc). 

(Trad. Th. Naum) '1 
Omenia - ca valoare psiho-morală - apare mai a les în Ponticele ovi-
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diene. Poetul la tin consideră acest nobil sentiment ca ceva firesc, izvorând 
din natura umană . În epistola adresată regelui trac Cotys, el spune, în chip 
aforistic: 

„Conveniens hominum est hominem servare voluptas" '' 
(A-i ajuta pe oameni e-a omului plăcere). 
In acest context, humanitas echivalează cu magnanimitas, liberalitas. 
Dar generozita tea trebuie ară ta tă la momentul potrivit, când îl poţi 

aju ta pe cineva care se află în restrişte, nu atunci când este prea târziu.  Într-o 
epistolă adresată lui Rufinus, Ovidiu face urmă toarea reflecţie: 

„Gratique officio, quod mora tardat, abesl". " 
(De-un bine nu mă bucur când prea târziu mi-l faci). 
După cum se ştie, in acest sens, la romani circtila proverbul:  „Bis dat 

qui cito dat" " (Cine dă repede dă de două ori) .  
Humanitas poate echivala uneori cu misericordia, „omenia" fiind 

identificată, în acest caz, cu „mila, compasiunea ". 
Descriind asprimea geţilor, Ovidiu le scoate în evidenţă totodată 

omenia, capacitatea de a întelege suferinţa cuiva: 
„Nulla Getis toto gens est truculentior orbe: 
Sed tamen hi nostris ingcmuere mnlis" 7) 
(Nu este neam mai barbar pe lume dcc< H geţii, 
Şi totuşi, chiar şi geţii durerea me<1 o plâng). 
De fapt, adevăraţii „barbari" - în sensul modern al cuvântului  - erau 

foşlii prieteni ai lui Ovidiu, cei care avenu inimn împietrită fată de imensa sa 
suferinţă, faţă de nefericita sn soartă. Auzind despre duşmănia, ura sau tota
la indiferenţă manifestată fa tă de el de mulţi dintre cei rămaşi la Roma, poe
tul exclamă, cu amtm'lciune şi revol t<i : 

„Nec mala te reddunt mitem placidumve jacenti 
Nostra, quibus possint i l lncrimare ferae ?" "' 
„ Mitius est lasso digitum supponere mento; 
Mergere quam liquidis ora na tantis aquis". •> 
(Când ar putea sa-mi plângă şi fimele de milă, 
Pe tine-a mele chinuri deloc nu te-mblânzesc ?; 
Eşti om de omenie ? Aju ţi înotătorul 
Şi capul lui in va luri nu i-l cufunzi mai rău) .  

Dar omenia, blândeţea nu trebuie confundate cu lipsa de energie, de 
voinţă; ele se pot îmbina cu fermi tatea, cu in transingenţa, aşa cum reiese 
dintr-un fragmet din Pontice. "» 

În scrisorile din exil a le lui  Ovidiu, humanitas echivalează de multe 
ori, cu clementia şi cu venia, însemnând „omenia " în acest context. ,.iertare. 
îndurare, clemenţă ".  Ovidiu se referă mereu, dup<i cum se ştie, la clemenţa 
manifestată faţă de el de împăra tul Augustus, omenia acestuia fiind amplifi
cată, exagerată în mod intenţionat de către poet, cu scopul de a obţine, pâni1 
la urmă, iertarea deplină şi rechemarea sa din exil . lată câteva versuri semni 
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ficative: 
„His precar exemplis tua nune, mi tissime Caesar, 
Fia t ab ingenio mol lior ira meo ! 
lila quidem iusta est, nec me meruisse negabo: 
Non adeo nostro fugit ab ore pudor. 
Sed,. nisi peccassem quid tu concedere posscs ? 
Materiam veniae sors tibi nostra dedit" .  ' "  
(Şi e u  l a  tine Zeus, cu-nchinăciune vin, 
Cu cântecele mele mânia să-ţi alin ! 
Sunt pedepsit pe sfânta dreptate şi nu pot 
Minţi să simt ruşinea roşind obrazu-mi tot, 
Dar cum mai poţi iertarea s-o dai, de n-am greşi ? 
Te-arată-a mea osandă câ t de milos poţi fi ! ) .  

(Trad .  Eusebiu Camilar). 
De fapt, avem de-a face cu o pseudo-clemenţă, o pseudo-omenie. 
Neînduplecarea, l ipsa de înţelegere, de omenie a împăra tului (inhu

rnanitas) se metamorfozează, sub pana lui Ovidiu, în humanitas, clementia, 
in sensul în care Erinii le (zeiţele r{lzbunării) erau numite „ Eumenid es" 
(Zeiţele Binevoitoare), cu speranţa că, în felul acesta, vor putea fi înduplecate. 

NOTE 

1 .  Heautontimoroumenos, ;ictul I ,  scen;i 1 .  

2. Ex Ponto, li, Y, v. 47-48. 

3. Vom folosi, in continmire, tr;id ucere;i lui Theodor Naum, din volumul: Ovidiu, 
Tristele. Ponticele. Bucure�ti, 1 972. 

4. Ex Ponto, li, 9, v. 39. 

5. Ibidem, III,  4, v. 52. 
6. Vezi: Latine dicta. Citate şi expresii latineşti, Bucureşti, 19'l2, p. 27. 

7. Ex Ponto, li, 7, v. 31 -32. 
8. Tristia, V, 8, v.5-6. 
Y. Ex Ponto, li, 3, v. 39-40. 

10. Ibidem, IV, 6, v. 31 -32. 

1 1 . Tristia, l i, V. 27-32. 
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Livia BUZOIANU 

ELEMENTE DE ISTORIE ROMANĂ îN 
„METAMORFOZELE" LUI OVIDIU 

„Metamorfozele" se constituie într-un poem epic, de inspiratie 
mi tică, scris în epoca de maturitate a lui Ovidiu. Ele sunt o splendidă ilus
trare poetică a unor mituri ancestrale. Se acceptă, în general, că meritul cel 
mai mare a lui Ovidiu este acela de a fi umanizat mitul. 

Noi încercăm o demonstratie inversă: capacitatea poetului de a fi 
mitizat individul. Date fiind incidenţe ale evenimentelor istorice, avem în 
vedere nu individul obişnuit, ci eroul sau personalitatea istorică. 

· „Metamorfozele" rămân în continuare o operă poetică sau o istorie a 
miturilor. Prezenţa faptului istoric este accidentală şi intervine spre finalul 
operei (c. XIII-XV), când Ovidiu realizează că trebuie să-i dea acesteia o uni
ta te: începută cu organizarea haosului natural (sau originar) prin intervenţia 
unui zeu, cartea se va sfârşi cu organizarea spaţiului apropiat, terestru, prin 
acţiunea unui imperator. 

Evenimentele la care se referă sunt putine şi de valori diferite: unele 
legendare, altele au tentice. Ele se concentrează. în jurul a pa tru personalităţi 
(numite de noi momente): Aeneas - Romulus - Caesar şi Augustus. 

Simpla catalogare a numelor în ordinea enuntată. crează deja ideea 
unei replici poetice la celebra deja Ab Urbe condita liviene. 

Momentul Aeneas este tributar variantei troiene cu rol în geneza 
Romei. Momentul se compune din trei episoade: 

a .  fuga l ui Aeneas; 
b.  călătoria lui  Aeneas; 
c. apoteoza lui Aeneas, 

dintre care numai primul intră în sfera interesului nostru. 
Fugii lui Aeneas este pusă sub semnul destinului (fata), care „nu 

îngăduie să se fi prăbuşit şi speranta Troiei odată cu zidurile ei": 
Non tamen eversam Troiae cum moenibus esse 
Spem quoque fata sinunt. 

(v. 623-624) 
Aeneas este desemnat prin descendenţa maternă - Cythereius 

heros), singura care i i  certifică descendenţa d ivină. Singurul epitet atribuit lui 
Aeneas este pius (piosul), explicat prin acţiunea eroului: el poartă, într-o ati
tudine cunoscută şi la Vergilius şi pe care, mai tc'lrziu, Lepautre şi Carie 
Vanloo o vor imortaliza, zeii l l lionului şi pe tatăl său, Anchise şi ii  ţine de 
mână pe Ascanius. 

De remarca t că epitetul pius ţine de na tura umană a eroului şi tra
duce reacţia pe care individul primitiv o are faţă de fatum. Termenul este de 
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pus în legătură cu sacra (sacra et sacra a l tera, v. 624), regăsit şi la Vergilius, 
Aeneida, 2,293: 

Sacra suosque tibi commenda t Troia penates. 
Cei doi termeni vor fi dezvoltaţi tot de Ovidius în  Fasti (1 ,527): pius 

Aeneas sacra et sacra altera, pc1trem, adferet. 
Starea de fugar a lui Aeneas (profugus la Ovidius sau fato profugus 

din proemionul Aeneidei) reclamă intervenţia destinului, fie sub forma unor 
prevestiri (vezi mai departe oracolul din Delfi), fie prin interventiil directă a 
Venerei sau il lui Anchise. În conotaţia evenimentului, trioul forma t din 
Anchise - Aeneas - Ascanius reprezintă cele trei verigi temporale de bază : 
trecutul - prezentul - viitorul .  

Episoadele u lterioare sunt comprimate. Între acestea, războiu l  cu 
ru tulii beneficiază de un spaţiu mai mare; momentul prezent şi în epopeea 
lui Vergilius, are o parte legendară - cea a alianţei dintre regele Latinus şi 
Aeneas înd repta te împotriva ru tulilor - şi o parte istorică reală : ru tul i i  au 
fost printre primele neamuri supuse de romani în Latium.  

Misiunea lui Aeneas a fost de a pune bazele împărătiei lui  I ulius. 
Odată această misiune îndeplinită prin vi tejie (virtus Aeneia), Aeneas este 
deificat: are loc prima apoteoză romană, care este în esenţă o metamorfoză . 

Odată cu ilcest act, eroul nu mai este simţit ca „Troia nul Aenms", ci 
ca „ localnicul", „băştinaşul"  ( de unde şi numele nou, Indigetes, pe care î l  
dobândeşte în noua ipostază) .  Numele este împrumutat  e<1 apelativ de la alte 
divinită ţi - Pater lndiges sau Juppiter lndiges. Pe de alt<l parte, informa ţia lui 
Ovidius o putem compara cu inscripţia de pe baza statuii lui Aeneas ridica tă 
de Augustus (CIL, I, p. 1 89): 

„appelfatus est Jndigens pater et in deorum 1mmero relatus ". 
Perioada ul terioară, de domeniul  legendei, este inaugurată de 

Ascanius, care a domnit peste Alba şi Latium şi continuată de un şir lung de 
regi, ultimul citat fiind Numitor. Cele mai multe legende care se referă la preis
toria romană le regăsim în u ltimele cărţi ale „Metamorfozelor" lui Ovidius şi 
parţial în „Fasti", scrise, probabil, cam în aceeasi perioadă. Despre o serie de 
regi albani, scrierea istorică, romană nu ştie nimic. Numele lor au fost inven
tate pentru a acoperi lacuna dintre distrugerea Troiei şi fondarea Romei. Lista 
lor, aflată mai întâi la Alexandros Polyhistor (cca. 80 a. Chr.), ajunge la o 
recunoaştere genera lă la începu tul perioadei lui Augustus, ca genealogie a 
casei domnitoare a I u liilor. Catalogul regilor albani ii aflăm la Ovid ius în două 
rânduri: Metamorforze, XIV, 609-622 şi Fasti, IV, 37, şi urm., cu uşoare modi
fic<lri: în ultima lucrare numeşte pe Ascanius - Iulius, pe Silvius - Postumus 
Silvius, pe Capetus - Calpetus. În „Metamorfoze" dă întâietate lui Romulus : 
Romulus redivivus. Preocupările lui Ovidius referitoare la istoria legendară 
romană le regăsim la Titus Livius şi Varro. (vezi, de exemplu, la ultimul 
legătura etimologică stabilită între Tiberius, rege şi Tiberis, apa Tibrului sau 
intre Aventinus, tot rege, şi colina Aventin din Roma). 
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Lui Numitor, tot după legendă, îi urmează Romulus; în temeierea 
Romei de către Romulus reprezintă varianta eroică a unui act sângeros, sol
dat  cu un fratricid; sau, depăşind semnificaţia evenimentu lui, are valoare ca 
„a doua întemeiere", prin Romulus. Fundalul istoric este cel al războaielor cu 
sabinii: Tatius şi senatul sabin pornesc război împotriva oraşului; episoadele 
trădării Tarpeei şi răpirii sabinelor, dezvoltate la Titus Livius, la Ovidius sunt 
mrii mult aluzive. Ceea ce se reuşeşte să se pună în evidenţă este participarea 
sabinilor ca element forma tiv al poporului roman; Tatius este asociat la dom
nie (Tatiumque accedere regnu). 

Mai republican în gândire, Titus Livius va scrie: „Statul roman este 
rişeza t pe temelie pu ternică şi soarta lui nu mai a târnă de un singur con
ducător". 

Lui Romulus i se recunoaşte activita tea de legiuitor: el a dat celor 
două popoare, latin şi sabin, aceleaşi legi (iura aequata, Melam., XIV, 805-
806). În relaţia Romulus - legi, Titus Livius va accentua valoarea acestora din 
urmă: „ Romulus (. .. ) a  chemat poporul la adunare şi i-a dat  legiuiri ( „ .) pen
tru că o asemenea gloată de oameni nu pu tea să se contopească într-un popor 
decâ t numai prin legi" (1,8). 

Are loc a doua apoteoză : cea a lui Romulus sub numele de Quirinus. 
Numele este de pus în legă tură cu oraşul s<1bin Cures şi cu numele de 
Quirites, dat rom;milor: „ toţi cetăţenii romani au fost denumiţi Quirites, de 
la 1 1un 1ele fortăreţei sabine Cures", va preciza Titus Livius, 1,13. 

Artificiul l i terar pe care î l  reprezintă mesajul lui  Romulus - conform 
căruia vointa zeilor este de a face din Roma capitala lumii, coincide momen
tului  istoric inaugurat  de Augustus, iar scriitorii vremii înţeleg să-l susţină. 

Urmă toarele două momente, pe care le desemnăm prin numele ilus
tre care le-au reprezen tat - Caesar şi Augustus -, depăşesc sfera legendaru
lui şi intră deja în aceea a faptului istoric auten tic. 

Momentul Caesar 
Ovidiu preferă o formulă de elogiu :"  Caesar este zeu în oraşul său "  

(Caesar i n  urbe sua dcus est). Elogiul conţine, î n  enunţuri scurte, res gestae 
divi Iulii Caesaris: 

- triumfuri in războaie (bella finita triumphis); 
- fapte strălucite in timp de pace (res domi gestae); 
- glorie timpurie (properata gloria) .  
Elogiul lui Caesar se bazează pe merite personale şi ,  ma i ales, pe 

relaţia de paternitate d intre el şi Octavian Augustus. 
Ovid iu ignoră adopţia şi îl prezintă pe Augustus ca fiu naturnl al  lui 

Caesar. Sunt enumerate faptele mai importante ale lui Caesar: 
- expediţiile in Britania şi Egipt; 
- supunerea Nu midiei şi a regelui Iuba din Cinyps; 
- înfrângerea fulgerătoare a lui  Pharnakes, fiul lui Mithridates, care 
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voia să reocupe Pontul. 
Nu putem să nu remarcăm faptul că a lte acţiuni importante, care, 

probabil, nu au beneficia t de aprecierea unanimă a contemporanilor, sunt 
trecute sub tăcere: avem în vedere aici primul triumvirat, războaiele din 
Gallia, războiul civil, dictatura .  

Apoteoza lui  Caesar se explică prin necesitatea ca Augustus să a ibă 
confirma tă o dată în plus originea divină. Actul complotului (sau idele lui 
Martie), asociat cu mirabilia, interpretate ca prevestiri ale zeilor, este desem
na t prin termenii de „crimă" (facinus), „moarte tristă " (triste letum) şi 
„groaznic omor" (dira caedes). 

Formula de compromis conţine: 
a) aspect poetic: momentul este depăşit prin cunoaşterea destinului 

poporului roman; 
b) atitudinea civică a poetului: Caesar şi-a împlinit timpul său, 

sfârşindu-şi anii pe care i-a datora t  pământului. Va trece în cer ca un zeu nou 
şi va fi cinstit în temple. 

Momentul Augustus - este plasat la sfârşi tul cărţii a XV-a şi la 
sfârsitul ciclului de Metamorphose. În accepţia poetului, finis coronat opus; 
momentul final este o laudatio la adresa lui Augustus, căreia, din păcate, nu 
îi recunoaştem şi o valoare poetică . „Moştenitor al numelui lui Caesar", 
Octa vian Augustus va purta sarcina conducerii Romei şi a Imperiului. 
„Faptele divinului Augustus" (res gestae divj Augusti) constau în : 

- victoria de la Mutina (împotriva lui Antonius; 43 a .  Chr.). 
- bă tălia de la Pharsalos (marcând înfrângerea lui Pompei de că tre 

Caesar; participarea la luptă a lui Augustus nu a pu tut fi însă atunci decât 
simbolică); 

- victoria de la Philippi (împotriva lui Cassius şi Brutus); 
- lupta de la Actium şi înfrângerea lui Antonius în apele siciliene (31 

a. Chr.); 
:- anexarea Egiptului (in 30 a. Chr.). 
In două versuri Ovidius va rezuma: „ tot ce este pământ locuit va fi 

al lui I chiar şi mările i se vor supune" (quodcumque habitabile tellus/ 
sustinet,_ huius erit; pontus quoque serviet illi; v. 829-830). 

In plan civic, Augustus va fi un reformator: va insti tui pacea, va da 
legi pentru care va fi preţuit ca iustissimus auctor şi va îndrepta moravurile 
prin exemplul personal; în sfârşit, ca o mâsură de supremă prevedere, va 
adopta pe Tiberius. 

Sunt  acţiuni ale împăratului pe care Ovidius, la data scrierii 
Metamorfozelor, le cunoştea foarte bine şi le accepta. Aşa se explică formula 
de adulatio, pe care cititorul modern o acceptă mai greu. Noi ignorând-o, 
putem fi de acord cu testamentul l iterar al poetului: 

„ lamque opus exegi, quod nec Jovis irc1 nec ig11is 
11ec poterit ferrum nec edax abolere vetustas. " 
(Am sfârşi t o operă pe care nici mânia lui Jupiuter, nici focul, nici 
fierul, nici dintele vremii, nu vor putea s-o d istrugă). 
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George LĂZĂRESCU 

L' A TEST AZIONE DELLA PRESENZA DEGLI IT ALIANI, -
GENOVESI E VENEZIANI - SULLE SPONDE DEL PONTO 

EUSINO (MAR NERO) 

II papalo romeno ha la sua origine in quelli che furono per la prima 

volta presenti in questo spazio geografico, cioe nei Daci, ed in quelli  che sona 
venuti u l teriormente, nei primi decenni delia nostra era, prima, come con
quistatori di queste regioni, e pai come paci fici coabitanti degli autoctoni, 
cioe i Romani. 

Come papalo autoctono, i Daci sono ricordati, per la prima volta, dai 
geogra fo Strabone (63 a.C. - 1 9  d.C.), seconda ii quale, abitavano la parte 
montagnosa, situata a sinistra de! Danubio, esattamente nella od ierna 
regione delia Transilvania, esistenti ugualmente fino al Mar Nero, ii Ponto 
Eusino di una volta, ai tempi di Ovidio stesso. 

La colonizzazione d i  tutto guesto territorio, avvenuta subito dopo 
1 03 d .  C., grazie a l l ' imperatore Traiano, e confermata sul la Colonna di  
Traiano, simbolo della lotta fra i due popoli, ugualmente bravi, eretta propria 
a l ia fine d i  questa coesistenza, ne! 1 13, ed e ! 'opera di uno dei piu grandi 
architetti e scultori de! tempo, Apol lodoro di Damasco, impiantata ne) mezzo 
del Fora d i  Traiano a Roma, durevole per saecu la saeculorum. 

Fissata nel pieno centra di  Roma, essa rappresenta uno dei piu 
importanti punti d'atlrazione d ' I talia. Model lo d' ispirazione per la maggior 
parte degli artisti de! Rinascimento - scul tori e pittori - essa, e nel lo stesso 
tempo, un documenta d i  pietra di tutto ii periodo storico contemporaneo. 

La costituzione del ia Provincia del ia Dacia e stata proclamata dal
l'imperatore stesso, i i  quale nomina govema tore Terentius Scaurianus, con 
una lex provinciae, promulgata da Traiano ancor presente in Dacia, fu al lo
ra che fu creata la colonia dacica, (Strabone, Vll ,  3, cap. 1 3) col nome com
pleto, „Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica", e subita dopa, Dacia Felix. 

Lo stato morale ed intellettuale dei Daco-romani dev'essere stato
quello degli abitanti del l 'Impero Romano. lnnumerevoli sono le iscrizioni 
esistenti in tutta la Dacia di al lora e di ora, con le quali gli imperatori romani 
erano ricompensati per le !oro iniziative edi l izie su tutto ii  territorio delia 
Transilvania sino a Tom is sul Mar Nero. L'imperatore Adriano e quello che 
supera tutti gli a ltri, con la sua effigie sulle pietre elogiative trovate: Esso 
appare - per d i  piu - per le prime vittorie contro i primi barbari che invasero 
la  Dacia, - come „resti tutor Daciae", ed in suo onore, furono coniate scrie 
intere d i  medaglie e manete. 

La colonizzazione delia Dacia e stata real izzata in proporzioni mas-
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sicce, concentrandosi, qui, in un assai breve periodo - 1 64  ann i  - forze e 
numero immane di coloni romani. Lo stesso numero di imperatori che v i  si 
susseguirono uno dopo I'altro, e edificatore: Traiano, Adriano Septimio 
Severo, suo figlio Caracalla, che venne in queste parti del l ' Impero, per 
difendere ii Danubio dalie invasioni dei Germani, Gordianus Dacius, Gallus, 
Valerianus, Gallianus, Claudius ed Aureliana. 

Aureliana, ! 'ultimo imperatore romano nella Dacia, imperatore che 
Io storico Sextus Aurelius Victor paragona ad Alessandro i i  Grande, ed i i  
quale, sulle manete, appare come un Deus et dominus natus, era figlio di un  
contadino, colono del senatore Aurelius delia Dacia vicina a l  Danubio. La  
protezione di guesta provincia armai romana, eredita ta da Traiano, impera
tore modello, ha costituito per lui, una meta permanente, in v irru delia quale 
ha fatto manovrare molte legioni în ambedue le parti de! Danubio, su un 
unico fronte. 

L'opera piu persistente - seconda ii patriarca della storia romena, 
Nicolae Iorga - non spetta nella formazione del l'elemento etnico predomi
nante, ai coloni, bensi ai soldati e al ia popolazione rustica di antlca immi
grazione, che da se si riunl con la classe rurale delia Dacia. La lingua volgare 
latina e stata portata in Dacia giâ formata ed intrattenula da questi. 

I I  consolidamento delie forme flottanti su questo territorio non si e 
potu to realizzare che in  una formazione politica certa, d i  cara ttere urbano e 
rurale, in ugual misura. I cambiamenti intervenuti piu tardi, sono dovuti 
indubbiamente alle capacită poetiche, creative, de! popolo romeno, dipende
temente dai cerchio di visione, di occupazioni e di esperienza quotidiana.  

Sin dai VII  secolo, l ' lmpero romano d 'Oriente - dopo la Caduta di 
quello d 'Occidente - sebbene acquistasse un nuovo aspetto, quello delia 
grecita era chiamato Romania e Rumenia, e gli abitanti romei, p iu tardi 
Romeni, i Romeni di oggi. 

Ne! periodo delie Crociate, l ' lmpero Romeion diventa l ' lmpero 
Latino di Constantinopoli, detto anche franco e greco-latino o Impero Latino 
di România. Lo storico francese Villehardouin era chiamato, per esempio, 
„Marechal de Roumanie". 

La romanitâ fu continuata pienamente, quindi, nell'Est dell'Europa, 
tramite i Romeni, tanto dai punto di vista etnico, che linguistico. 

A proposito dell'esistenza „geografica" dei daco-romani su queste 
regioni attuali, essa e confermata sin del secondo secolo dopo Cristo, dall 'as
tronomo, matematico e geografo greco, Tolomeo, nato în Egitto nel 1 38 e 
morto nel 180, d .  C., le carte di cui furono scoperte dall 'umanista italiano 
Francesco Berlinghieri e fa tte note nel la sua Geographia, vero e ideale docu
menta cartografico. La fedeltâ delia sua Geographia si e rivelata indubi tabile, 
tenendo conto, innanzi tutto, che ii Manuale di Tolomeo rappresenta la sinte
si delle conoscenze geografiche dell' Antichitâ, ne! momento in cui l'espa 
sione romana aveva raggiunto i confini piu lontani. 
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Rileggendo la „Tabula nona Europae" di Francesco Berlinghieri, 
apparsa nel 1 490, la conclusione e quindi che la provincia romana delia Dacia 
Felix si estendeva dal l'occidente estremo delia Transilvania, fino al l itorale 
de! M ar Nero, formando cosi un'unita organica per se stessa. 

Piu tardi, în seguito a lle invasioni dei popoli orientali e settentrio
nali, il Commercio, con le sue conseguenze, ha confennato in pieno, l'e
sistenza delle localita stesse, fiorenti anche nei nostri giomi. 

Le prime carte nautiche, real iste, dei navigatori veneziani e genovesi 
d imostrano persino plasticamente e pollcromi, la posizione esattamente 
odierna di esse, che Ovidio senz'al tro avra conosciuto a suo tempo. 

Le riccheze del suolo e del sottosuolo romeno hanno attirato sempre 
negozianti stranieri, e, fra i primi, gli italiani. Un primo periodo di prosperita 
commerciale e quello fino alia conquista di Bisanzio delie rive del Mar Nero, 
cioe dai 1 200 fino al  1453, la Caduta d i  Constantinopoli, rea lta visibili nelle 
carte nau tiche, nonche nei documenti consolari, appartenendo ai coloni gen
ovesi e veneti, di vicina Caffa, Moncastro e Licostomo, le u l time due citta 
prospere costruite dai genovesi stessi sul Mar Nero, con l'accordo e l'appog
gio dei Principi romeni. n 

Se pensiamo che i portolani o le carte nau tiche erano vere descrizioni 
letterarie delle coste mari ttime - simili ai peripli antichi - e che le carte 
geografiche, in genere, ci confermano questa realta, l ' l tal ia possiede, per ii 
periodo dei secoli XI II-XIV-esimo, sufficienti esemplari, di un interesse ine
stimabile. II  loro valore sta nel fatto che essi erano concepiti in si tu, cioe sul 
posto, tanto da poter costituire per gli interessati, l'intera storia della regione, 
o sviluppo dei rapporti diplomatici ed economici, fra noi e gli stati limitrofi, 
ma soprattutto italiani - Genova e Venezia - ma anche una visione generale 
d i  una zona ben determinata. Non poche volte, sulla carta geografica e rile
vante, a colori, una localita con la rispettiva band iera o Io stemma, domi
nante. La fonte storica e cosi assicurata plasticamente, a colori ! 

Una di queste carte appartiene ad un pisano, de! Xli l -esimo secolo, 
con le local i ta di oggi, Mangalia, Constanza e Moncastro (Cetatea Albă di 

oggi). Si deve ricordare poi i l  portolano d i  Giovanni da Carignano de! 1 309, 
sul quale figurano tutte le citta di oggi. Uno dei piu famosi cartografi e stato 
ii genovese Pietro Vesconti, a cui sono dovute le carte din Firenze, di Parigi, 
di Vienna e di Venezia, sulle qua l i  le localita marittime sono ancor piu precise 
e numerose, e fra queste Licostomo (Chilia, dei nostri giomi). 

Ma anche ii fomoso au tore di un Opus Terrae Sanctae ( 1320- 1321 ) e 
d i  una Storia di Romania (1328-1 333), scritta per l'unione dei popoli cristiani 
contro l'invasione ottomana dell'arcipelago egeo . . .  

Nella Biblioteca del Vaticano si possono vedere tutti i suoi codici, d i  
una realta commovente. 

Una grande importanza hanno anche le carte di Angelino Dulcerto, 
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o dei fratell i  Pizigani (1367), o ii planisfero delia Biblioteca Nazionale di 
Parma, o pure le carte di Grazioso Benincasa, o di Giorgio Calapoda o di 
Nicola de Cusa, in cui viene presentato anche i i  Delta de! Danubio. 

1 1  piu importante documenta di quel periodo medievale e ii 
Mappamondo di Fra Mauro - Frater Maurus, „cosmographus incompara
bilis", morto intorno al  1459. I I  mappamondo e stato trasportato nell 1 81 1  a lia 
Bibl ioteca Marciana, da un prete de! Convento di San Michele di Murano. 
concepito in una forma quasi circolare, piuttosto elittica, con un dimaetro di 
1 ,69 m e verticale 1 ,93 m ! 'opus e sovrapieno di didascalie di  ordine geografi
co e cosmografico. 

E' stato lavorato su pergamena, a colori. Molte delle sue indicazioni 
sona simili, in parte, con quelle de] Milione di Marco Polo. Jn bellissime let
tere sono presenti su questo meraviglioso mappamondo, i nom i  di Pontus 
Euxinus, Caffa, Cal la tis, Caliacra, Danubio, Licostomo, Moncastro, Vlachia. 

Ne! Palazzo Vecchio di Firenze, vicino alia Sala dei Gigli, sugli scaf
fali a colori, si iscrivono ugualmen te numerose carte geografiche a colori, che 
parlano di noi, Romeni, quasi, a viva voce. 

Attestazioni, piu evidenti di cosi, non possono esistere. Esse sona 
vere testimonianze che rimarranno lungo i secoli e che offriranno ai nostri 
due popoli, - romeno e i taliano - la certezza di una fratellanza, gemellaggio, 
sempre piu e sempre piu prospero. 

NOTE 

1 .  Geo Pistarino, Genovesi d'Orienlc, Civico Istituto Colombiano, GenO\·a, 1990, 523 p. 
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George LĂZĂRESCU 

ROMANIA DEL DANUBIO E BISANZIO E FIRENZE 

Due citta, due civilta, due epoche decisive per l'evoluzione briliante 
dell'umanita, lungo i secoli, e speriamo„. per saecula saeculorum. 

Bisanzio - dai greco Bysantion e latino Bysantium - e l'antica deno
minazione di Constantinopoli, fondata dai  coloni di Megara nel VII- secolo 
a .C. Essa assunse col tempo una grande importanza per la sua posizione 
a ll ' imboccatura del Mar Nero, attraverso Io stretto def Bosforo, efficente oggi, 
ancora, per i traffici commerciali d i  vantaggiosi benefici per I' economia inter
nazionale. 

Dopo la scomparsa di Alessandro Magno nel 323 a.C., la colonia si 
al \eo con i Romani, anche se formalmente. Dopo quasi sei cento anni, 
Constantino il Grande, creo ii suo impero romano d'Oriente, n.el 330 d.c., che 
prese da Bisanzio, che era la nuove capitale romana, la denominazione di 
lmpero bizantio, divenuto, per una massima prosperi ta - quale vero collega
mento fra l 'Oriente e l 'Occidente - un notevole centro poli tico, mil itare e 
strategico; in piu, d ivenne nello stesso tempo, la sede di una briliante civilta 
che ha influito moltissimo sui popoli oriental i  e su guelfi occidenta l i  in ugual 
misura. 

I rapporti politici, economici ed artistici fra Bisanzio e Venezia risa l
gono afle origini stesse delia citta lagunare. E non e affatto strano e, tanto 
meno incredibile, il fatto che i negozianti di un mondo e di un al tro - bizan
tio ed europeo - furono promotori basilari di tutte le due apparizioni civili, 
grazie ai loro fondamentali scambi economici, innanzitutto. 

Per cio che riguarda la cultura - sulla quale ci soffermeremo partico
larmen te, si ha notizia di opere greche a Venezia, gia nei secoli XI-esimo e XIl
esimo. Codici greci con sontuose rilegature, vengono riposti ne) Tesoro di  San 
Marco, sin d'allora. A partire dai Quattrocento, grazie al risvegl io del l'inter
esse per la cul tura classica, le raccol te d i  codici greci aumentano di numero e 
d 'importanza. Nell'entusiasmo del ia riscoperta de\l'an tico, pa trizi e cittadini 
veneziani, fanno a gara nel l 'assicurarsi le preziose testimonianze di quella 
cultura. 

Nel 1468, i i  grande cardinale umanista bizan tino, Giovanni 
Bessarione, dona alia Repubbl ica di Venezia la sua inestimabile biblioteca, in 
cui egli aveva raccolto, con titanica passione, i testi piu importanti delia 
grecita; cio, al fine di conservare per l'umani ta il meglio delia cultura classi
ca, che correva al lora ii pericolo di una totale distruzione a causa dell 'avan
zata ottomana. E' nata cosi la Libreria di San Marco, nota come Biblioteca 
Nazionale Marciana, nella quale quei codici preziosi sono conservati ancor 
oggi. Venezia e diventata cosi ii maggior centro delia cul tura greca, soprat-
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tuto dopo la Caduta d i  Constantinopoli, de! 1453, cioe dell'antico Bisanzio. 
E non fu un semplice caso la denominazione che ii cardinale 

Bessarione diede al ia  Citta, scelta da tutti gli eruditi greci, come una nuova 
Patria, e cioe „Venezia, quasi alterum Bisanzium", parole che accompagnano 
i i  dono de! cardinale al doge di Venezia nel 1 468, in un codice esistente a lla 
Marciana delia Citta Serenissima. E questo codice e proprio l 'atto di  nascita 
delia famosa Biblioteca. Oltre all'elenco clei libri donati, v i e la celebre lettera 
al Doge e al Senato veneziano, a cui ii cardinale spiega i motivi delia sua 
scelta. La rilegatura coeva e in pelle decorata e colorata in verde; i i  codice e 
esposto tuttora nella Sala Maggiore delia Libreria Marciana. 

(Oei resto, a questo codice e a molti altri esposti per un mese del
l'anno scorso, 16 settembre-15  ottobre) alia Marciana, verră dedicata anche 
quest'anno, 1994, net mese di marzo, una Mostra, avente tu tti i diritti d i  
essere chiamata storica. 

I dotti greci, superstiti dopo la Cadu ta di Constan tinopoli, for
marono, prima, una lora diaspora sempre a Venezia, l'a lterum Bysanti um", 
portando con loro, oltre la !oro saggezza classica, antica, ellenica, anche molti 
clei manoscritti, non conosciuti fino allora in Europa. Bessarione offrl, prima, 
mille codici, che poi arrivarono fino al ia cifra di  1 3.000. lmmaginiamoci 
anche l 'avidita clei nuovi cittadini veneziani, ormai favolosi banchieri, per 
appropriarsene piu di quanto ne avevano bisogno per la !oro cultura. 

Importante e che Venezia - la Serenissima - divenne, grazie a questi 
ospiti - scappati per forza dal ia !oro Patria - la porta del l 'Oriente, 
dell'Europa e clei mondo, epicentro delia cul tura greca in Europa. 

Le due mostre dedirnte ai codici greci, a Venezia, ne! settembre de! 
1994, furono gia considerate epocali, la prima al ia Biblioteca Marciana (ii 216 
settembre) con un'inaugurazione artificiale, nel Palazzo dei Dogi, che ha ce
lebrato anche ii magnifico restauro delia Monumentale Scala delia Libreria 
Sansoviniana-Marciana, e l'a ltra (ii 1 7  settembre) alia Fondazione per la 
Cultura Greca . Ad ambedue le manifestazioni, furono pertecipi numerosissi
mi i llustri ci ttadini greci, venuti dalia Grecia appositamente, spint i  da i  
desiderio di  rivedere, con un febbrile entusiasmo, i !oro an tici tesori. 

ln cio che riguarda la Scala delia Libreria, questa - come si sa - e 
!'opera dell 'artichitetto-scultore Iacopo Sansovino (1 486-1570), come pure le 
sale entrambe delia stessa libreria, edificata da questo artista tra il 1 537 e i i  
1553. La decorazione pittorica fu eseguita successivamente, e la biblioteca fu 
aperta al pubblico nel 1 560. 

La decorazione stupenda delia Scala e delie a ule, e opera dei pittori 
Tiziano (1560), Veronese, Tintoretiu ed al tri loro scolari. Nella sala maggiore 
erano collocati originariamente i libri donati nel 1 468 da i  Card inale 
Bessarione al ia Repubblica. 

Nelle due mostre del 1 994, c'erano edizioni princeps delie opere d i  
Platane, P'indaro, Xenofonte, Thucidide, Aristotele, Emanuele Crisolora, 
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Dimitrie Calcondilas, e c'era pure l' Albero genealogico dell'editore Aldo 
Manuzio, tutte, opere incomparabil i  per la raffinatezza dei cara tteri 
tipografici - le squisite, raffinate, lettere aldine, con rilegature da veri tesori 
d 'arte monumentale, in pelle, gioielli finissimi, in oro, perle, argento, smalti, 
tu tti questi codici arrivano oggi a somme inestimabili, opere stampate per la 
prima volta da questo maniaco ed abilissimo artista tipografo, opere fra le 
quali  figurano autori come Omero, Cicero, Ovidio, Catullo, Tibullo, 
Properzio, Herodoto, ii testo originale di Demostene su una carta 
eccezionale, la Grammatica latina di Costan tino Lascaris, gli ldilli di Teocrito, 
un'edizione magnifica delie opere di Poliziano e perfino una piccola Divina 
Commedia, con J'emblema, divenuto celebre, di in delfino con un'ancora, 
ispirato da una maneta d'argento dell'imperatore Traiano. 

Non dimentichiamo che Aldo Manuzio, ii m irabile tipografo, nato a 
Velletri nel 1 449, fu discepolo clei nostro sacro delia cul tura Pico delia 
Mirandola, dopo di che, si e transferito a Venezia, attirato dalla fama clei car
dinale Bessarione che aveva gia participato al Concilio di Ferrara e Firenze 
<legii  anni 1 437-1 439; e non d imentichiamo neanche ii fa tto che, dopo la 
prima edizione delie opere di Sofocle, Io stesso Aldo Manuzio fonda 
I' Accademia Aldina, cenacolo qualificato come ii primo esempio di larga col
laborazione scientifica per azioni tipogra fiche. Fra i soci c'erano: Marin 
Sanudo, Pietro Bembo, Marc Antonio Sabellico, e pure Erasmo di Rotterdam. 

Si sa poi che molti <legii erudlti greci, prOfughi da Bisanzio, cioe 
dopo la Caduta di Constantinopoli del 1 453, trovarono asilo, sia a Roma -
come fra a ltri, Bessarione stesso - che a Firenze, ricompensati, o dai richi 
clerici, papi, cardinali ecc., o dagli intellettuali delia solida cultura importata 
direttamente dal l'antica El lade, e fortunati scopritori dei manoscri tti dell 'an
tica cultura romana, italica. 

La prima meta clei Quattrocento italiano fu un periodo piu che 
propizio per una collaborazione ideale fra i due mondi e le due civilta, quel
la antica e quella moderna. E non altrimenti che cosi, apparvero e ii 
Rinascimento della nuova men tal ita, spiritualita e arte i talica . 

Con ii Quattrocento, infatti, comincia l'eta moderna. ln essa prevale 
essenzialmente un concetto che all 'uomo era ii piu caro: cioe la valutazione 
delia sua vita terrestre che ha gia in se qualche cosa di eterno, e questo per
che imperiture e assolute sono le grandi espressioni clei suo spirito, e imper
ituri e assoluti sono i valori universali in cui vive, e cioe le bellezze che egl i 
raggiunge con la sue arte, !'armonia che egli scorge nell 'arte, nella scienza e 
nel l'universo. 

I grandi poeti-vati del Trecento - Dante, Petrarca e Boccaccio - ave
vano gia anticipato questo risveglio, ricorrendo al mondo antico - anch'essi 
- non solo per prendere modelli, ma anche per lanciare nuove teorie e nuovi 
motivi di  affer mazione delia d ignita e dell'uomo: 

„Considerate la vostra semenza: 
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fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e conoscenza", 

ammoniva l 'Ulisse di Dante i suoi compagni, e Ulisse e farse la piu significa
tiva espressione dell'umanesimo che gia batte alle porte dell'umanita, forte
mente inruita dai genio dantesco, e implicitamente elaborata dalia mentali ta 
medioevale, in anticipa, . . .  „ a divenir del mondo esperti". 

Non dimentichiamo neanche le parole di Petrarca, delia sua Lettera 
ai Posteri: „piacquemi sopra ogni altra cosa, Io studio dell'antichita, poiche la  
presen te eta nostra io  ebbi sempre per tal modo in fastidio che, s'agl i on fosse 
l'amore dei miei cari, in tutt'a l tro tempo che in questo, esser na to vorrei. E del 
quale cerea fanni d imentico, e vivo col pensiero in mezzo agii antichi ."  

E neanche le esaltanti parole del  tribuno romano, Cola di  Rienzo, di
scepolo dello stesso Petrarca: „esul tino intorno i monti, i colii s i  vestano di  
gioia, e tutte le pianure e le valli fioriscano di  pace, germolino feconde, e 
siano piene di eterne letizia. Risorga i i  popoto romano dalia sua lunga pro
strazione, ascendendo a l  trona dell 'usata maesta; deponga i i  vestito d i  
vedovanza, rivesta la porpora nuziale, adomi i i  libero capo di  u n  d iadema, 
cinga ii collo di monili, riprenda Jo scettro di giustizia; e, circondato e rige
nerato con ogni virtu si offra come una sposo adorno, per piacere al ia su<1 
sposa. Si destina i suoi sacerdoti e i  suoi grandi, gli anziani e i suoi grandi, gli  
anziani e i giovani, le matrone, i fanciull i  e le fanciulle; e tutto l'esercito 
romano in voce di salvezza, attoni to, piegati a terrn i ginocchi, fissi gli occhi 
al cielo, a lte le mani al le stelle, cogli animi gioiosi, con menti piissime, renda 
grazie a Dia e canti gloria nei cieli." 

Venezia - I' „alterum Bysantium" - e stata invasa, quindi, dopa la 
caduta di Constantinopoli - e anche prima - dai piu saggi rappresentanti 
delia cultura antica, greca; numerosi di questi, pai, senza abban donarla 
defini tivamente, invasero Roma e Firenze, citta gia ridestate, grazie ai laro 
codici e alla laro omniscienza, alia nuova vita. Segretari dei Papi, precettori 
di questi o di fomosi Principi, e sopra ttu tto ricercatori febbril i  di a l tri  ed al tri  
codici e manoscritti, scavavano ininterrottament�, le benedette litterae 
humanae ex abysso tenebrarum. 

E questi furono - oltre i i  card inale Bessarione - un Costantino 
Lascaris, un Giovanni Aurispa, Teod or Gaza, Giovanni Crisostomo, 
Gemistro Pletone, Andronico Callisto, e mol tissimi altri, senza la dottrina dei 
qual i, forse, Roma, e soprattuto Firenze, sarebbero rimaste prive irrimedia
bilmente della mirabile civili ta antica originaria. 

E cosi - soprattutto con la laro presenza a Firenze - attirati dalia 
splendore delia Curte Mt=Jiu!a - l'a vidita per le conoscenze dei testi del ta 
civil ta romana ed ellenica, crebbe immensamente, con un formidabile pathos 
che pervase tutti, al massimo. 

„Io, caro Niccoli - scriveva Poggio Bracciolini ,  al papa Niccol<'> V 
(1397-1455) - ho un po' rallentato la ricerca delle opere antiche. Ormai e 
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tempo d i  svegliarci e di fare in modo che i libri che possed iamo e che leg
giamo tutti i giomi, rechino un'utilita pratica all'umano vivere". 

E tutto cio, dopa la conoscenza di migliaia di manoscritti portati alia 
luce dai piu accaniti umanisti greci e fiorentini, in ugual misura. II cardinale 
Besarione aveva gia elaborato la sua celebre difesa di Platane, nel suo libro 
In calumniatorem Platonis, contro Giorgio di Trebisonda, nonche la 
traduzione dai greco in latino, De factis et dictis memorabilibus Socratis, 
mentre Marsilia Ficino, ii  fiorentino, fondatore dell' Accademia Platonica, 
era gia autore della Theologia platonica, delie Istituziones platonicae, delia 
Vita di  Platone, De cristiana religione, aspirando ad accordare filosofia e 
religione, p latonismo e cristianesimo, nel la stessa misura in cui, nel suo neo
platonismo, Bessarione, ii cardinale bizan tino, esal tava la teoria de! 
Kalokagaton, cioe del Buono, de! Bello e del Vero. 

De! resta, anche a Roma, i i  papa Niccolo V accolse una fitta schiera 
di umanisti, greci, e fra questi ii grande maestro delia lingua greca, Teodoro 
Gaza, i l  migliore fra gli stud iosi d i  Aristatele, a cui ii Papa affido, la 
traduzione dcll 'opera di Teofrasto. 

li Gaza, anche nella vita pratica, cercava di riprodurre !'ambiente ed 
ii clima della sua Grecia, patria natla, facendo lunghe passeggiate e meditan
do sull'esistenza umana e st; l la filosofia antica e moderna, tale e quale 
Marsilia Ficino, a Firenze, accompagnato dai  piu eruditi greci bizantini, in 
lunghe d iscussioni su Platane. 

Gaza fu profondamente compianto alla sua morte, e le testimonianze 
sono molto. Ecco quella di Angelo Poliziano, ii piti erudita dei fiorentini, per
fetto possessore delia lingua greca e la tina, amicissimo di Ficino, di Lorenzo 
e d i  Pico delia M irandola: „O, Teodoro, l 'Ellade pianse di piu la tua morte, 
che quando la razza turca Ia devasta, infatti, una volta ii barbaro re le tolse Io 
scettro, ora la morte funesta le sottrasse la gloria del ia lingua". 

E come Gaza fu anche i l  greco Andronico Callisto che si stabi l i  a 
Firenze per 4 anni - 1 471-1 474 - comme successore immediato di Argirculo e 
segulto, a sua volta, da Calcondila. 

Discepoli di Callistro furono Poliziano stesso, un certo Bartolomeo 
delia Fonte, noto col nome di Fonzio Donato e Pietro Acciaiuoli, Rinuccini, 
Pandolfini, Francesco di Lorenzo Filarete, Filippo Valori, Vespasiano da 
Bisticci, tutti membri dell' Accademia Platonica d i  Lorenzo e di Ficino. 

E non manco a Firenze, in questo periodo, una discordanza fra i dis
cipoli di Aristotile e quelli di Platane. Ri teniamo la parole di Argiropulos: 
„Aristotile, non c'e nessuno che non Io conosca, poiche le ali sublimi delia 
fama ne hanno portato i i  nome su tutta la faccia delia terra, e non vi e gente 
che non Io pronunzi con la dovuta venerazione; egli riusd cosl grande in ogni 
ramo dello scibile, che non v'e chi Io uguali, fra quanti sapienti furono prima 
e dopa di lui .  Ma bisogna face sempre un'eccezione per ii divino Pla tone, che, 
a memoria d 'uomo, sorpasso tanto, in ingegno, gli ingegni umani, che nes-
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suno puo esser cred uto simile a lui, degli uomini passati, e nessunu Io sari! 
dei futuri". 

La disputa continuo anche d urante la presenza di Andronico Cal l isto 
a Firenze, fra gli ani 1 471 -1474. E se la presenza dell' Argiropulo a Firenze e le 
sue simpatie per Pia tone avevono concorso a risvegliare ne! vecchio Cosimo 
dei Medici (spento net 1 464) ii desiderio di fondare in Firenze un'Accademia 
Platonica, fu propria in quei quattro anni che intecorsero fra la partenza dell 
Argiropulos e la nomina di Demetrio Calcon dila, cioe nell ' interregno, in 
Firenze, di  Andronico Callisto, che le cose mutarono; infatti, ii periodo del 
maggiore splendore delia reciproca simpatia e d i  mutua comprensione che 
gia si era accentuato durante gli ultimi anni de! soggiorno dell' Argiropulo, 
continuo piu veloce ii suo rapido svolgimento progressivo e fini quasi col 
fondere la vecchia Accademia Fiorentina, consacrata al  culto d Aristotele, 
col ia nuova, consacrata al culto di Pla tane. 

ln effetti, fu ii fiorentino Cristoforo Landino, dello stesso periodo, i i  
commentatore d i  Dante e docente nello Studio fioren tino, che consiglio i i  
Ficino a comporre le  Institutiones Platonicae; Cosimo ii Vecchio - Padre 
delia Patria - altemava a l le conversazioni col d iscepolato di Argiropu los i 
colloqui col Ficino, e a  quello ordinava la traduzione di Aristatele, men ire a 
quest'altro la versione d i  Platane, e poco prima di morire, Bartolomeo Sca la 
gli leggeva i i  commento all 'Etica <lei i" Acciaiuoli, nello stesso tempo in cui i l  
Ficino gli faceva capire le supreme bellezze dei dialoghi pla tonici. 

Nel le famose Disputationes dello stesso Landino, che uscirono nel 
1468, si profilano ben definiti i contomi delie due Accademie. A <lire di L. B. 
Alberti, „ii chiarnarsi aristotelici gli uni e platonici gli a l tri, non impedisce 
affatto Io scambio delie idee e <legii studi, e ne a quelli e interdetta 
I '  Accademia, ne a questo, ii  Liceo". 

Ed ecco un'a ltra prova delia acuta e raffinata sensibil ita di uno dei 
tanti erudlti bizantini trova tisi al lora a Firenze. Si trata di un'Antologia di 
elegie, dedicate dai piti dotti umanisti - fiorentini e bizantini - a l ia fidanza ta 
d i  un nobile fioren tino, Sigismondo del ia  Stufa, spenta nel 1 473, elegie fir
mate da Poliziano, Marsilia Ficino, Naldo dei Naldi, Ugolino Verino, 
Bartolomeo delia Fonte, Bartolomeo Scala e dal piu erudito dci greci, fam iglia 
degli Albizi: 

„Albiera, o straniero, vedi in questa tornba; quella <legi i Albizi, la 
figlia di Maso; poiche cosi immatura ahime nell' Ade discese, si tagliarono i 
ricci le Muse, le Grazie, Venere". 

- Sigisrnond, perche piangi ? quale lutto ti coglie ? - La fidanzata 
Aibiera dalie bianche braccia, o stranieru, ddla slirpe degi Albizi, io piango, 
irnmaturamente scomparsa. - Ma non e morta, o amico; I' anima non muore 
mai". 

Queste parole furono scritte nel 1 473. 
Ma ii piu significativo ed eloquente momento dell'unione dei due 
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mondi - bizantino e fiorentino - e stato messo in luce da uno dei piu ispirati 
pittori del Rinascimento i ta liano, e cioe da Benozzo Gozzoli, ii quale, all'etă 
di 39 ani, nel 1 459, ha affrescato le pareti delia graziosa Cappella Medicea, 
con la famosa Processione - o corteo, e Cavalcata - dei Re Magi, che e non e 
al tro che una sfilata bril lante dei piu importanti protagonisti degli anni 1437-
1 439, anni in cui fu tenuto ii concilio ecumenico per l 'unione delie due 
Chiese, ortodossa e cattolica, prima a Ferrara e poi, a Firenze per furibonda 
volonta dei fiorentini, avidi di fasto e di celebrita, che si avevano gia davan
ti agii occhi, tutto Io spettacolo, colmo di storia e di magnificenza. 

E anche se ii Concilio falli, Io spettacolo rimase e rimarra, grazie al 
geniale pittore fiorentino, uno dei piu fedeli delta storia stessa. 

I commentatori degli affreschi riconobbero quasi tutti i personaggi 
c'e infatti la famiglia maschile dei Medici: Cosimo ii Vecchio, Piero ii Gottoso, 
Lorenzo, Giuliano, suo fratello, Giovanni, Carlo, ii figlio naturale, Galeazzo 
Maria Sforza di Milano, Sigismondo Mala testa, nonche i due protagonisti de! 
mondo bizantino, l ' imperatore Giovani VJl l  e ii Pa triarca Giuseppe di 
Constantinopoli (che mori l 'anno dopo, 1 440, a Firenze, e fu sepolto in Santa 
Maria Novella). 

I I  lungo corteo e sorpreso in lento movimento, tutto profano, come 
inconsapevole del suo scopo sacro. E intorno e ii pesaggio toscano conden
sato, in cio che ii pittore vi ha colto d 'impressioni e ha reso l iric;:imente: 
boschetti, case, castelli, siepi, alberi. Si sonda lungo e attraverso tu tto quel 
paesaggio; l'occhio vi d iscerne viso da viso, personaggio da personaggio, 
particolare da particolare, 

Ma l'a ttenzione d i  chi guarda, viene fissata dai gruppo in primo 
piano. li piu giovane dei tre re - che sarebbe Lorenzo dei Medici, adolescente 
di bel lezza fiabesca idealizzata (in realta aveva nel 1459, sol i 1 0  an ni), con una 
corona preziosa, in gioiello splendido, posata sui riccioli biondi, ii vestito 
tempestato d i  rubini, come la cintura lavorata di oro, di rubini e di za ffiri .  

E c'e anche i i  pittore, Benozzo Gozzoli, in au toritratto, sperduto fra 
la fol ia, con un berretto rosso sul quale sta scritto semplicemente „opus 
Benotti", c'e il dotto bizantino Argiropulo, che in quel tempo teneva cattedra 
a Firenze, ci sono anche le viile medicee dei dintomi di Firenze, in cui in 
diversi tempi, poeta vano e filosofa vano, insieme ai loro padroni, gli umanisti 
Landino, Ficino Calcondila, Poggio Bracciolini, L-B. Alberti, Vespasiano da 
Bisticci ecc. ecc., vi ile comme quella di Trebbio, Cafaggiolo e Careggi, da cui 
ebbe origine I' Accademia Pla tonica, senza <l ire di al tre vi i le minori . 

La cappella d i  Benozzo Gozzoli, tuttora in ottimo stato d i  incompa
rabi le splendore, e senz'altro l ' immagine piu eloquente di un connubio, sia 
esso idealizzato, dei d ue mondi, bizantino-veneziano e fiorentino, cosi come 
l'Umanesimo e ii Rinascimento sono veri capolavori delia mentalita dei due 
mondi e due civi lta. 

Ci domandiamo se i i  concilio ecumenico d i  Ferrara e di  Firenze di 
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alcuni anni prima, non avesse potuto impedire l ' immane tragedia d i  
Constant inopoli, nel caso in cu i  sarebbe raggiunta la  tanto ambita intesa tra 
le due Chiese. 

Ma ecco anche ii contenuto delia lettera esortatoris che ii  papa Pio I I  
- Enea Silvio Piccolomini - h a  inviato a l  Sultano turco, dopo l a  caduta delia 
gr<1nde Citta bizantina: 

„Se farai guesto, i;ion vi sară ne! mondo un principe che ti superi in 
gloria o possa uguagliarti in potenza. Noi ti chiamercmo imperatore dei 
Greci a dell'Oriente, e possederai con d iritto cio che occupi con la forza e tieni 
con ingiuria. Gli oppressi si ri fuggeranno a te da ogni parte, come a comune 
difensore, tutto ii mondo ti invochera, molti spontaneamente ti si assogget
teranno, seguiranno la tua Iegge, ti pagheranno i tributi. L'amore delia prima 
sede di Roma, verso di te, sara guale gli a ltri sovrani; anzi, tanto piu grande, 
guanto tu sarai piu grande ... " 

Una lettera che certamente e collegata a quell 'aneli to d i  uman con
cordia a cui tendevano gli spiriti nuovi. 

Pur pensando ad una crociata - sempre dopo la  caduta d i  
Constantinopoli, e sempre dopo l'incfficienza delia Iettera - e cioe ne) 1 464, 
nonstante la sua puntualita ad Ancona, i monarchi crociati assentarono in 
gran parte. La morte del Papa avvenne nello stesso anno, 1 464, 15  agosto, sul 
colie di San Cirlaco. 

lntanto, l 'Umanesimo e ii Rinascimento avevano ii raggiunto l'apo
geo, sia a Venezia - „quasi alterum Bysantium" che a Firenze. 

Lo storico romeno Nicolae Iorga - l'autore, fra l 'altro, di un libro i i  
cu i  valore esplicativo sul mondo bizantino, e stato riconosciuto largamen te, 
e cioe ii libro intitolato giustamente Bysance apres Bysance - ha messo 
chiaramente in rilievo ii ruolo d i  guesta immensa civilta, alia guale ha asso
ciato anche la storia dei romeni, suoi compatrioti. 

Nel 1930, vero pa triarca delie storia romena, inaugurava a Venezia 
un'isti tuzione che ci onora anche oggi, istituzione situata nella piazzetta 
Santa Fosca, in un palazzo settecentesco. 

L'inaugurazione ha avuto luogo ii 2 aprilie del 1 930 e, da una fedele 
testimonianza di un discepolo dello studioso, risul ta che nella sala 
dell'  Ateneo Veneto, sono intervenute allora 1300 persone, fra representanti 
di piu d icasteri e varie universita con i loro magnifici Rettori. „Quella sera si 
riunirono qui i i  fior fiore dell 'intellettualita veneta, porche la Casa Romena in 
guel momento era diventa toll i  centro culturale delia Citta in cui risuonava i i  
nome di u n  romeno: Nicolae Iorga". 

Ed ecco un frammento dell discorso del lo stesso ]orga: „ Venezia 
instruttrice, questo e un concetto di cui noi romeni siamo fieri di pensare, 
aspettando che anche altri stranieri vengano gui, per la stessa ammirazione 
seria e nobile, gui, piu di ogni a ltra citta" .  

Dopo una rassegna dei  rapporti romeno-veneziani, lungo i secoli, 
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evocando la storia briliante del Palazzo Corer, Iorga, quasi come un padre d i  
futuri d iscepoli, si augura che in  questo edificio verranno a completare dal ie 
larghe finestre, ii colore rosso clei bei tetti, fino lontano ne! largo orizzonte. 
Essi, q l i  studen ti romeni, i piu eletti, scenderanno nelle piu belle vie del 
mondo e resteranno ore intere davanti alle pietre protetto dalia di vini ta eter
na. E al ritorno nel !oro Paese romeno, porteranno con essi, I' anima stessa di  
Venezia, cosi come a lia stessa Venezia, loro porter;111no, in cambio, la sensi
bil i ta e la spiri tua l i ta del loro popolo, gia conosciuto e amato dai veneziani 
clei Medioevo, E i nostri libri saranno a l i a  disposizione degli stud iosi 
venezieni, come le carte nautiche, i portolani e i  mappamondi del Med ioevo 
saranno ricerca ti con avid ita dagli studiosi romeni, per i riconoscimento dei 
tesori commerciali, prodotti dalia ricca terra romena". 

Iorga, infa tti, era dominato dalia convinzione del ia  nostra presenza 
nel mondo; cosi si spiega <mche i i  suo accanlto lmpeto, dimostrato in tutti i 
suoi bvori scri tti ed esposti a viva voce in tutte le grandi ci tta europee. 

Ugualmente lega to a l ia civ i l ta bizan tina-costan tinopol i tana e 
fiorentina-veneziana, ii popolo romeno apparticne, con tutti i diri tti a u n  
mondo che la fa essere fortemente fiero delie SU(' origini e delia sua fa ta le col
laborazione di superiore umanita e chiaroveggenza. 
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Alexandru BALACI 

RAPPORTI CULTURALI ITALO-ROMENI 
AITRA VERSO I SECOLI 

Prima di tutto e ii nostro profondo dovere d i  rivolgere parole d i  asso
luta gratitudine alia municipalita di Constanza, questa magnifica citta colma 
di storia e di arte, al l 'Universita Ovidius, al Museo di Storia e di Archeologia, 
ai Centri di studi italiani, per aver inteso a promuovere questo importante 
Convegno destinato a rinsaldare l 'affcrmazione dello spirito europeistico e 
della collaborazione tra studiosi italiani e romeni. 

A questa finalita di carattere generale vi e, nel caso delia Romania e 
dell'Italia, una specifica finalita determinata da una solidarieta, da una fra
ternita che rimane sempre viva, risalendo sulla scala delia storia fino alia 
comune origine. La reciproca stima e le relazioni di collaborazione che sem
pre troviamo nella stima dei nostri popoli hanno dunque alia base la comune 
origine latina, le incidenze del loro sviluppo sincronico e diacronico, le fonti 
comuni del ia lingua e delia cultura.  

I I  tesoro dei valori culturali creati dalie genti dei nostri paesi lungo i 
secoli, sotto !'egida nobile delia spiritualita la tina, le rea lizzazioni e i pro
gressi attuali delia scienza, delia tecnica, delia letteratura e dell 'arte, rendono 
possibile e, passsiamo dirlo, doverosa, una migliore conoscenza reciproca. 

„ ... Chi, na to in Italia valica I' Alpe o ii mare varcando ii Danubio, e 
seguendone ii Corso, prende ii cammino verso l'Oriente, quando passante 
molte genti varie di lingua e di costume, s'apparecchia a sentir ii guido di 
tartare parole, vede invecc con grande maraviglia accenti a lui note sicche 
pargli essere venuto in contrada italiana, dove ii bellissimo idioma preso 
abbia sembranze severe . . .  " 

Queste parole che esprimmo la sorpresa dalia scoperta delia lingua 
romena appartengono al famoso poliglotta, i i  cardinale Giuseppe Mezzofanti 
e furono pronunziate i i  13 I uglio de! 1 81 5, in un d iscorso tenuto 
al l"  Accademia delie Scienze d i  Bologna e possono essere ricordate come un 
simbolo dei nostri reciproci, secolari, rapporti culturali .  Perche ... 

RAPPORTI CULTURALI ITALO-ROMENI 

Per ii mia paese, per la Romania, nel corso dei secoli, l 'ltalia e sem
pre stata il simbolo delia latinita. Sotto questo alto e luminoso segno tutelare 
si sono sviluppati i rapporti tra i nostri popoli, coscienti delia loro comune 
origine di sangue e di l ingua. La cultura italiana e quella romena sono sem
pre state legate da numerosi contatti, nel passato per ii tramite delie grandi 
repubbliche marinare, Venezia e Genova; della Polonia, dove gia nel 
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Rinascimento vivono molti italiani, della Greci<i, da cui entravano soprattut
to le traduzioni, nel Seicento per ii tramite delia Francia. 

Per l 'esatteza cronologica, si suole datare il primo conttatto al 1439, 
anno del Concilia di Firenze, dove e testimoniata la presenza di tre rappre
sentanti romeni. Del resta, nel Quattrocento erano numerosi gli architetti, gli 
artisti, gli artigiani, i medici che arrivavano dall ' Ita lia in Roman ia e numerosi 
erano i delegati dei principi romeni i quali chiedevano di essere aiutati, nella 
!oro continua lotta per la difesa delia civilita e contro l'espansione dei Turchi 
che minacciava l 'intera Europa. Questi messaggeri si recavano sopratutto a 
Venezia e a Roma. 

Molto numerosi e 
·
a llo stesso tempo mol to minuziosi sona i resocon

ti dei missionari francescani che arrivano in Valacchia e in Moldova per 
propagare i i  cattolicesimo. In particolare, avevano modo d i  costatare e sotto
lineare nelle loro dettagliate relazioni al ia Curia Papale che nella terre dei 
Romeni „si parlava quasi da tutti in i taliano". 

Oei resta, la lotte dei Romeni contro i Turchi alle foci de! Danubio, 
erano argomento d i  numerosi Avvise, oppure costituivano la tematica di 
certi lavori letterari e storici, opera di scrittori italiani. 

Nel Cinquecento hanno viaggiato ed hanno avvuto un'educazione in 
I talia i figli d i  alcuni boiari o di  principi romeni. Una figura rappresentativa 
e Petru Cercel ( la cui vita romanesca aveva interessato molto i contempo
ranei occidentali), autore di un Inno scritto in italiano e inserito nei Dialoghi 
piacevoli di Stefano Guazzo. 

Una dei primi impulsi alia cul tura laica, dopa il lunga predominio 
della letteratura religiosa, venne dall 'I ta lia, con la traduzione in romeno di 
alcune opere come Romanzo d' Alessandro, Fiore di virtu, Fiore di filosofi 
e d'altri savi. Gherman ii Valacco, traduceva dall'italiano Fiore di virtit del 
bolognese Tommaso Gazzodini, contemporaneo di Dante, aprira una finestra 
sull'umanesimo. Simili opere, stampate e ristampate in numerose edizioni, 
avevano esercita to un forte influsso sugli uomini colti, che talvolta le 
conoscevano a memoria, poiche erano diffuse anche nelle piu lontane provin
cie romene. 
Sempre in questi anni avevano peso considerevole su progetti, abbozzi di  
leggi romene, i testi europei piu autorevoli in materia, quelli del famoso 
giureconso\to italiano, Prospero Farinaccio. 

Gl i  umanisti italiani hanno avuto ii merita di affermare in tutta 
] 'Europa, con le laro opere filologiche e storiche, la latinita romena. Poggio 
Bracciolini, Antonio Bon fin i ,  Enea Silvio Piccolomini (P;ipa Pio 1 ), accanto ai 
nostri primi storiografi, avevano sostenuto, con la piu seria convinzione, 
questa grande e luminosa verita. Un insigne storiografo romeno, Io stolnic 
Constantin Cantacuzio aveva, de] resta, studiata a Padova e aveva potuto 
approfondire le sue conoscenze nelle biblioteche italiane. Egli stesso ne 
possedeva una assai ricca, che comprendeva la opere di Dante, Petrarca, 
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Lorenzo Va I la, Caesare Cremonini ecc.; molti di questi volumi portano a mar
gine le sue preziose annotazioni. Constantin Cantacuzino e piu tardi, 
Dimitrie Cantemir, uno dei piu grandi eruditi de! tempo, avevano dimostra
to, a loro volta, con piu convincenti argomenti scienti ficL l ' in interrotta pre
senza del popolo romeno sull'intero territorio delia Dacia Traiana e la sua 
diretta d iscendenza latina. 

Motivati dalie ricerche degli storiografi italiani, i giovani transilvani 
che ne! 1700 avevano studia to presso l'Jstituto De propaganda Fide, rientrati 
in Romania, sostenevano le origini latine del loro paese. Cosi, per diffendere, 
ta l i  preziose conoscenze, nella sua Storia dei Romeni, Petru Maior, corifeo 
delia Scuola latinista, si serviva abilmente anche d i  argomenti tratti dalie 
opere di insigni storici e studiosi italiani come Lucio Dalmata, Filippo 
Call imaco, Pietro Ranzano, Ludovico Antonio Muratori ecc. 

Inoltre, ii Maior sosteneva, anticipando di molti anni F. Diez, che le 
lingue romanze rappresentano l 'evoluzione de! latino volgare. G li al tri rapp
resentanti delia Scuola latinista romena, invece, compresi Samuil Micu e 
Gheorghe Sincai, ne avevanao affermato la derivazione dai la tino classico. 1 
„latinisti" transi lvani avevano anche elaborato per ii romeno ii progetto d 'un 
sis tema ortogra fico, basato su quello i taliano. 

Oei resto, a Blaj, !'importan te centro culturale soprannomina to „la 
piccola Roma", doveva apparire nel 1 764 la prima grammatica romeno-ital
iana, opera di Alessandro Mureseanu, exstudente dell"isti tuto romano De 
Propaganda Fide. 

Nel Settecento la letteratura italiana era assai conosci uta in 
Transilvania: un personaggio come ii Bertoldo di Giulio Caesare Circa delia 
Lira, divenne un eroe popolare romeno; Ion Budai-Deleanu, autore d i  
Tiganiada, capolavoro europeo del genere eroicomico d imostra profonda 
conoscenza di certi modelli che gl i  derivano dei  piu validi testi dell 'epica 
rinascimentale d'Ita lia, dalle opere di Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, 
Alessandro Tassini. 

Nei Principati danubiani, amministrati dai Fanarioti, buoni conosci
tori dela lingua e delia letteratura i taliana, (! ' italiano era del resto, da molti 
secoli, la l ingua dei diplomatici in queste regioni orientali dell"Europa), veni
va diffusa, sempre di piu, la cul tura italiana. Per esempio, un principe fanari
ota, Nicolae Mavrocordat  era in possesso delia piu importante biblioteca, per 
quel tempo, dell 'Est europeo, biblioteca in cui, i libri i taliani di filologia, d i  
letteratura, d 'arte e d i  storia erano i piu numerosi. 

Ricordiamo inol tre che alle origini del teatro romeno stanno anche le 
reppresentazioni di opere dramatiche italiane tradotte; come i melodrami 
Achilie in Scira o la Clemenza di Titio di Metastasio, e che ! ' i ta liano costi
tuiva la lingua intermediaria per Io studio de! tedesco. 

Bancini, Vincenzo e Leonardo Panzini, professore di i taliano a lia 
Corti del'Principi, infonnavano con la !oro corrispondenza gli i ta liani sulla 
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situazione delia Romania. Giomal i  e riviste come Notizie del Mondo oppure 
ii redattore italiano, entravano in Romania attraverso ii circolo del poeta 
lenăchită VăcăresclJ, ottimo conoscitore dell ' italiano. 

Autore di una grammatica, nella introduzione ricorda con grande 
amirazione Petrarca, Ariosto, Tasso e Metastasio, mentre nella sua Storia 
degli Ottomani util izza le fonti storiche di Sansorini e Cambini .  II vescova 
Anfilochie Hotiniul, che aveva viaggiato in I talia, nelle sue opere scolastiche 
utilizzava fonti i ta liane, arricchendo cosi ii Jessico scientifico romeno con 
vocaboli i taliani. 

Nella prima meta dell'Ottocento, elementi dinamici nell ' evoluzione 
delia cultura romena erano Gh. Asachi in Moldavia e J .H. Rădulescu in 
Valacchia. li poeta Asachi aveva pubblicati numerosi articoli sull' arte e sulla 
cul tura italiana, aveva parzialmente tradotto Dante, Petrarca, Tasso e 
Foscolo; aveva scritto in italiano versi ispirati da i  suo profondo amore per la 
romana Bianca Milesi, e in lingua romena, molti liriche dedicate al ia storia e 
al l 'arte i taliana. Traduttore dell'opera di Dante, Ariosto e Tasso, quello che 
puo essere condiserato come ii primo grande „ita lianista" romeno, I .  H. 
Rădulescu aveva tentato, in nome della comune origine la tina, d i  riformare i i  
romeno italianizzandolo, specie ne! Jessico. Da tale intento era generato i i  
uso famoso lavoro, Parallelo fra i dialetti romeno e italiano. 

Traduttori, specialmente delle opere dramatiche i taliane, erano in 
questo periodo gli exstudenti delia facolta di  legge di Pisa, Constantin 
Moroiu e Simion Marcovici. Nei teatri romeni del l 'epoca erano frequente
mente rappresentate, ad esempio, La vedova scoltra e ii servo di due 
padroni di Carlo Goldani, oppure Virginia e Sau) di Vi ttorio Alfieri, opere 
che esaltarano l'odio contro la tirannide, l'eroismo civ ico, la profonda aspi
razione alia liberta, elementi che saranno cara tteristici dei rivoluzionari 
„quaran tottis ti" .  

In quest'epoca venivano reda tti molti manuali di grammatica, d i  
conversazione, d i  corrispondenza commerciale italiana; si tenevano presso le 
scuole superiori Corsi di lingua i ta liana; la Biblioteca del Collegio di San 
Sava, infine, conteneva oltre due mila l ibri italiani .  Autori di questi manuali 
erano i romeni Iancu e Grăd inaru e gli italiani Abeatici, Spinazzola e i i  notis
simo Gian Luigi Frollo, autore anche di un vasto Dizionario italo-romeno. 

I moti del 1 848 ebbero in Valacchia i i  loro promotore in Nicolae 
Bălcescu, ii Nazionale romeno, nobile figura di rivoluzionario, legato di vin
coli di amicizia a Giuseppe Mazzini e all ' l talia. Per le sue insigne opere 
storiche egli si servi di centinaia di fonti ed in particolare delle opere d i  eru
d i ti i taliani come Doglioni, Spintoni, Giovio. li grande storico romeno e 
sepolto in una tomba non identificata a Palermo, come un simbolo delie 
Convergenze spiritual i  italo-romene. 

L'influsso italiano continua ad essere presente nell'opera di certi 
scrittori come Lăzărescu e Baronzi, che scrivevano drammi e novelle con 
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soggetti ispirati dalia storia italiana. Oei resto, anche le prime opere dei clas
sici delia letteratura romena Vasile Alecsandri e Costache Negri, che fecero 
numerosi viaggi in I talia, sono caratterizzate da motivi e temi italiani. 

Nell'Ottocento vennero in Italia come studenti nelle Universitâ d i  
Pavia e Padova anche i transilvani Iosif Hordos (autore d i  una prima storie 
della letteratura italiana), Simion Bamutiu e Al. Papiu llarian. Nominati pro
fessori all 'Universitâ di Iassi, i due ultimi usavano per i )oro corsi accademi
ci le opere di giuristi e filosofi i taliani come Caesare Beccaria, Alberico 
Gentili, Filangieri, Lampredi, Romagnosi, ecc. 

Nel 1859-1 860 i due popoli giungevano ad un pun to conclusivo ne I la 
loro lotta per ! 'Unită. 1 poeti romeni Alecsandri, Creteanu, Sion, avevano ce
lebrato con fraterno entusiasmo la storico avvenimento ita liano, mentre Io 
statista Mihail Kogălniceau inviava degli studenti a Torino con l ' in tento 
espresso: „di accelerare la diffusione delle idee italiane in Romania e di avvi
cinarla i i  piu possibile alJ'Italia„." 

ln questo periodo Nicolae Filimon pubblicava le sue impressioni 
molto sensibili sull ' l talia e ne) 1 865, in occasione del sesto centenario dan
tesco, apparivano in Romania numerosi articoli, studi sulla vita e I' opera del 
poeta italiana. I poeti B.D. Hasdeu, S. Bodnarescu, Al. Macedonski, traevano 
ispirazioni da episodi delia Div. Corn., oppure scrivevano poemi originali 
dedicati al  grande Fiorentina. Contemporanemente apparivano anche le 
prime traduzioni del capolavoro dantesco, grazie al coraggio e all 'entusias
mo di Aron Densusianu, N. Gane, Maria Chitu. 

I piu grandi creatori delia letteratura romena conoscevano a fondo la 
cultura e I' arte del popolo italiano. Ne e prova splendida la poesia del geniale 
Mihai Eminescu, profondo conosci tore d i  Dante, Petrarca, Boccaccio, 
Macchiaveli, Tasso, Bruno, Leopardi .  Non d imentichiamo che Eminescu ha 
relegato alia letteratura universale, con i i  sonetto Venezia, forse la piu perf
feta evocazione poetica delia magnifica cittâ. Uno dei piu importanti scrittori 
del secolo, Ion Luca Caragiale, richiama in certe sue novelle che pure hanno 
argomenti tipicamente romeni, le novelle italiane come I '  Arcidiavolo 
Belfegor, di Macchiavelli, oppure le Facezie di Poggio Bracciolini. II nostro 
reppresentante d iplomatica a Roma, ii poeta e romanziere Duliu Zamfirescu, 
traduttore di Leopardi e Carducci; ci ha lasciato dei versi vibranti di suoni e 
colori, riflettendo con profondo amore, i paesaggi e gli uomini d'Italia. A lui 
dobbţamo anche uno studio Comparativa sui due grandi poeti romantici, 
Leopard i e Eminescu. 

Barbu Stefanescu Delavrancea, famoso oratore, autore di una trilogia 
drammatica patriottica, per alcune sue novelle attingeva a motivi c temi ita
liani. 

Moltissimo contribuiva alia d iffusione delia cultura i tal iana nel nos
tro paese, i i  piu insigne storico romeno, Nicolae Iorga, cui dobbiamo la 
traduzione di  poeti italiani d tutti i tem pi, dal le origini fino ai contemporanei, 
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ed in particolare di Petrarca, Foscolo, Leopardi, Carducci, Pascali e 
D' Annunzio. Vanno ricordati anche i suoi numerosi studi critici sugli scrittori 
i taliani e sui rapporti storici e culturali tra due paesi e popoli fratel l i .  

Dobbiamo sottolineare anche l'attivita di un classico delia poesia 
romena, George Cosbuc che dedicava veni anni di infaticabile lavoro al ia 
traduzione delia Div. Corn., considerata una delie migliori de! mondo. La 
accompagna un vasto commento in italiano, Tavola Tonda che offre una serie 
di interessanti spiegazioni ed audaci ipotesi sull 'interpretazione di alcuni 
brani de! capolavoro dantesco o sulla !oro cronologia. 

I poeti Panait Cerna, Dimitrie Anghel, Octavian Goga, Alexandru 
Vlahutâ traducevano versi di Leopardi, Carducci, Pascali, Paolo Negri, 
oppure ne scrivevano di originali ispirati dalia realta italiana. 

Particolannente importante per la diffussione delia cultura italiana 
in Romania e stata la Cattedra di lingua e lettera tura italiana creata novanta 
anni fa all'Universita di Bucarest ed affidata al professore Ramiro Ortiz, 
direttore anche delia rivista Roma. 

E poi fu la creazione dell' Accademia di Romani a in Roma e 
dell'Istituto I taliano di cul tura a Bucarest per prornuovere Jo sviluppo di 
questi tradizionali rapporti i talo-romeni. 

Le antiche rad ici storiche delie relazioni di amicizia romeno-italiana, 
hanno alla base !'origine latina dei due popoli, le convergenze ed incidenze 
de] !oro sviluppo storico, le fonti  comuni della lingua. Le relazioni fra i nos
tri popoli risalgono ai tempi dei grandi Traiano e Decebalo, il lustri cittadini 
di Roma e della Dacia, delie cui gesta parlano le magnifiche sculture delia 
Colonna Traiana e di Adamclisi. 

Queste an tiche tradizioni continuano a svilupparsi attualmente in 
condizioni storiche nuove. Negii ultimi anni esse hanno acquistato nuove 
valenze, attraverso l 'intensificarsi delie relazioni economiche, poli tiche, cul
turali e scentifiche. II tesoro dei valori culturali ed artistici creati dalie genti 
dei nostri paesi lungo i secoli, le rea lizzazioni e i  progressi attuali delia scien
za, della tecnica, delia letteratura e dell'arte rendono possibile e, possiamo 
dirlo, doverosa, una migliore conoscenza reciproca . La cultura de! popolo 
romeno, fervido custode delie sue origini latine, e caratterizzata da una con
tinua effervescenza, restando sul tronco delia sua tradizione armai milenar
ia, i fiori nuovi delie piu modeme esperienze. Parte integrante delia cul tura 
universale, la cultura delia Romania contemporanea, considera come suo 
patrimonio i capolavori del l 'urnanita, ed ecco per quali ragioni )'Index 
Translationum dell"UNESCO afferma la presenza de! nostro paese fra i piu 
grandi traduttori del mondo. Possiamo affermare, e con giusto orgolio, che, 
in gran parte, i capolavori delia letteratura italiana, dalie opere di Dante fino 
a quelle di Mora via, Ungaretti, Mantale, Pasolini, Umberto Eco, Zanzotto ecc. 
Sono stati tradotti in romeno dai piu insigni scrittori e stampati in centinaia 
di rn igliaia di copie che si esauriscono in maniera quasi stantanea. 
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A noi ci e molto gradito di ricevere tutti i messaggeri del mondo 
delia cultura e di poter inviare quelli nostri in tutti i paesi, per ricevere e 
trasmettere la luce delia spiritualita, luce umana, da ogni parte dove spunta 
una tale sorginte. 

Noi siamo grati a tutti voi presenti per la partecipazione ad un atto 
di  cultura emblematico, un atto di fede e di sincera amicizia, determinato da 
una solidarieta. Da una fratemita che rimane sernpre viva, risalendo sulla 
scilla del lil stima fino alia nostra comune origine storica. Avremo sempre a 
cuore ii problema che rimarra per sempre fondamentale per la rnigliore inte
sa tra le nazioni, ii problema dei reciproci rapporti culturali sotto ii segno di 
quella profonda comprensione umana ed universale, finalita estrema di noi 
tutti. 



Giuseppe PITASI 

CORRISPONDENZE LINGUISTICHE E STORICHE TRA IL 
ROMENO ED IL CALABRESE 

La Romania e l 'unico paese la tino d'Oriente, piu latino dei latini 

d 'Occidente. 
Ogni volta che ritomiamo in Romania, prende forma dentro di noi 

una specie di scrupolo che fa sca ttare un senso di rimorso interiore a livello 
ancestrale per il continuo impoverimento nella nostra Italia di quella latinita 
che ritroviamo pienamente integra nella cultura e nella tradizione delia 
Romania. l i  processo di omologazione al ia cul tura dominante del consumis
mo occidentale, improntato a ll' incontrollato capitalisrno americano, ha cre
ato nel suo seno un'evoluzione orientata in tal  senso anche nel campa pret
tamente linguistico con la dominanza delia lingua americana, o se volete, piu 
ancora, di quella inglese. L'l ta lia, specia lmente la parte magno-greca, che e la 
piu meridionale, la piu mediterranea dell"Europa, si e trovata a assumere le 
sembianze di quella bella adolescente che non vede \'ora di liberarsi delia sua 
verginale purezza per emaniciparsi e concorrere piu l iberamente a questo 
spregiudicato processo di omogenita. Da tutto cio deriva quel nostro senso di 
calpa perche noi, che ci sentiamo romani a tutti gli effeti, dobbiamo venire 
qui, in Romania, per recuperare quel sentimento e quella cultura latina che si 
va perdendo in Italia. 

Nel nostro soggiomo a Sinaya ne\ settembre 1996, ospiti i i  villaggio 
degli scrittori ad opera di Romeo Magherescu, insieme con Antonietta Da 
Angelis e Pina Lupoi, abbiamo avuto modo di entrare a contatto con diverse 
personali ta delia cultura romena ed abbiamo potuto constatate direttamente 
questo profondo substrato di latinita nella l ingua romena. 

Fra gl i  a\tri c'era un collega scrittore che parlava perfettamente la lin
gua i taliana al pun to che noi Io consideravamo un nostro connazionale che si 
era ritirato a vivere li al villaggio di Sinaya. Invece era un giomalista romeno 
che era stato corrispondente dal l ' l talia per diversi anni. C'era pai uno scrit
tore della Bassarabia che non parlava \'italiano, ma tra noi riuscivamo Io stes
so a comunicare anche perche spesso interveniva l 'a ltro collega (italo
romeno). Sull'uscio ci siamo ritrovati a lle prese con un cane che voleva 
entrare a tutti i costi per ottenere qualcosa da mangiare e noi, parlando in 
d ia letto calabrese, Io cacciavamo d icendo: „NESCI FORA". Lo scrittore delia 
Bassarabia ci  venne in aiuto minacciando ii cane con queste parole romene: 
„ESCI A-FARA". 

Sembrava che questi ci facesse ii verso, ma pai, istantaneamente ci 
siamo resi conta che parlavarno Io stesso l inguaggio e ci siamo abbracciati. 
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L'Italiano delia Romania, che dai  soggiorno-ingresso aveva seguito 
tutta la scena, si avvicino a noi per participare di quella inconsapevole fratel
lanza ritrovata fra noi; ed abbiamo passata tutta la serata neUa ricerca delie 
corrispondeze linguistiche che ci venivano in mente tra ii ROMENO ed ii 
CALABRESE: 

cerase cerase 
eu 
bilbia 

eu 
birbia 

un'esti Poste und'esti Posta 
ficatei ficatei 
porcu porcu 
apa acqua 
Gramada (de lemne) gramagghia (di ligna) 
scutura (fara) scutulari (fora) 
buba bua (feri ta) 
zimbru (buffalo dei Carpazzi) zimbru (ii maschio della capra) 
vila villa 
clasa classe 
bagaje ba gagii 
garaj garage 
oficiu ufficio 
paine pa ne 
mana mano 
libraria libreria 
scoala scola 
portocale 
sa lutamil 
mama ta 

sora ta sorita 

purtuallu 
salutammillu 
mammita 
patrita 

Con Romeo Magherescu abbiamo avuto modo di entrare un pochino nella 
grammatica della ligua romena ed abbiamo potuto notare che essa conserva 
integre le desinenze la tine, mentre pono l 'articolo determinativo a fine paro
la, diversamente dall'italiano che Io antepone al nome. 

Rientrati in Italia abbiamo cercato di approfondire ii d iscorso suita 
corrispondenza linguistica de) romeno, non dico con !'italiano, ma con ii ca
labrese, sperando di trovare qualche studio gia pubblicato. 

Specificatamente, per quanto riguarda ii dialetto calabrcse, in questo 
secolo e venuto fuori Io studio del tedesco G. Rohfls, collezionista scrupoloso 
e fedele delie parole calabresi, dei loro significati e derivazioni, contenuti nel 

· suo piu completo e, scientificamente concepi to, „ Vocabolario delia lingua 
Calabrese". Al Rohlfs sono seguiti tanti studi, tra cui, ultimamente ii Mosino 
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che prende in esame le ascendenze greche de! dialetto calabrese, ed i i  
Pensabene che, invece, ne rivendica le  derivazioni la tine. Negli a tti de!  „XXI 
CONGRESSO INTERNAZIONA LE DI  LINGUISTICA E FILOLOGIA 
ROMANZA", tenutosi a Palermo dai 18 al 24 settembre 1995, sona registrate 
le communicazioni di tutte le rappresentanze delie J ingue romanze. 

A proposito dello ascendenze linguistiche, e opportuno citare la 
comunicazione di Elena Toma (Bucureşti), la quale afferma: „E 'possibile, alia 

stesso tempo, cambiare l 'a tteggiamento nell'analisi etimologica, ne! senso di 
superare la concezione dell'origine unica delie parole: ii fonda terminologi
co greco e latino gia noto e ripreso da tutte le lingue europee modeme". 

Interessanti sono poi le comunicazioni di altri romeni (Niculescu, 
Reinhemer Ripeanu, Avram A. Sanda Stăvrescu per la sezione „Grammatica 

storica delle lingue romanze" - Poi: Iordache, Scurtu, Manoliu, Manea, per 
la sezione: Morfologia e sintassi delie lingue romanze. Ed ancora Marius 
Sala, presidente della III  sezione: Lessicologia e semantica delle lingue 
romanze, con gli interventi, fra gli altri, di Tu tescu, Scalaoiu, Cunita, Avram 
Moira, Oancea, Vasilu ţă, Sufleţel, Moroianu, Onu, Cristea, Olteanu. 

Altri i l lustri accademici romeni si sona susseguiti nel dibattito per le 
al tre sezioni, tra cui, Saramandu per la V, Munteanu, Popeanga, Moraru, 
Tamayo per la Vil. 

ln particolare Wolfgang Dahmen di Jena e Johannes Kramer di 
Siegen hanno sviluppato un discorso dai titolo: „L'elemento greco nelle 
lingue romanze. Esperienze nel corso dell'elaborazione dell 
„Etymologicum Graeco-Slavo-Romanicum. ln esso veniva comunicato che 
„da alcuni anni una squadra tedesca, composta da romanisti, ellenisti, e sla
v isti, sta compiendo un nuovo dizionario etimologico degli elementi greci e 
slavi presenti nelle lingue romanze". Nel caso dei grecismi de! rumeno non 
si deve solo differenziare fra prestiti diretti e indiretti, ma anche fra elementi 
di carattere popolare, penetrati attraverso contatti ora li, e elementi eruditi, 
trasmessi attraverso la lettura di testi sacri". Al tra ricerca molto significativa 
e stata quella di Ileana Oancea e Livia Vasiluţă dai ti tolo : „S uperstrato cul

turale e modelli lessicali di integrazione romanza. In essa viene speci ficata 
che" Lo studio comparativa di a lcuni significa tivi monumenti di una coscien
za linguistica di tradizione latineggiante-retorica rivela le modernita in cui 
ogni spazio romanzo ha costi tuita la propria azione unificatrice di un model
lamento linguistico di essenza classicheggianto-retorica. 

Inoltre si possono identificare anche nella direzione la tineggiante 
della cultura romena, nella sua fase iniziale di manifestazione, i modelli di 
tipo purista, generando la dila tazione dell'azione di arricchimento mediante 
i neologismi latini e mol ti anche romanzi".  L'elevato numero di partecipanti . 
a tale congresso ed a questo di oggi, gui a Costanza, comprensivi di tu tte le 
lingue romanze del mondo, ci porta a considerare un generale risveglio d' in-
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teresse verso Io studio filogico ed etimologico di esse. 
Noi abbiamo cercato d i  portare ii nostro modesto contributo a livel

lo esperienziale auspicando che, confortati e coadiuvati da autorevoli stu
diosi nel campa, procedendo nella scia di quel dizionario etimmologico su 
menziona to, se ne possa elaborare una particolare sulle corrispondenze lin
guistiche tra i i  Romeno ed ii Calabrese. 

Gli strumenti essenziali di cui possiamo servirci sona: la conoscenza 
del la tino; la conoscenza delia storia; ii dialetto calabrese di cui siamo impas
tati fin dal ia nascita; la collaborazione e la guida di Romeo Magherescu, pro- . 
fonda conoscitore della lingua e delia cultura romena, ii qu;1le ci incoraggia 
e ci guida nella ricerca e comparazione linguistico-culturale. Per quanto 
riguarda la conoscenza del latino, dobbiamo d ire che essa e fondamentale per 
due lingue neolatine quali sona la Romena ed la Calabrese, piu che I' I taliano. 

Ed e propria dai la tino che scaturiscono le corrispondenze l inguis
tiche. Cosi, abbiamo pensato di stilare un progetto per la creasione di un 
gruppo di studiosi Romeni e Calabresi al fine di compilare a „Disinario dei 
termini corrispondenti tur ii romeno al 'calabrese. U lterioramente tale disi
nario potra essere completato. I I  progetto sară înviato alla Communita 
Europea sperando di ottenere l'approvazione ed ii finanziamento. 

Per quanto riguarda la storia non possiamo non tener canto delia 
parallela evoluzione degli eventi delie due nazioni fin dalia colonizzazione 
delia Dacia da parte dei Romani avvenuta nei secoli I e II d .C. (memorabili 
sona le due campagne dell'imperatore TRAIANO avvenute nel 101-102 e 
105-106 d.C). 

Tale colonizzazione introdusse nel paese la lingua e la civilta latina. 
Dopa il ritiro dei Romani, la Tracia subi, per quasi mi i le anni, le invasioni di 
Goti, Unni, Mongoli, Bulgari e Turchi. La stessa sorte toccava all' Italia, 
soprattutto meridionale che, alia caduta dell 'Impero Romano, venne, di volta 
in volta, occupata prima dei Bizantini, che intendevano essere gli eredi dei 
romani e dei greci, sontesi di civil ita, pai da Arabo-Saraceni, Austro
Asburgici, Franscesi e Spagnoli. Nel XIV secolo 'la popolazione romanizzata 
dell 'antica Dacia, che si era rifugiata sui monti delia Transilvania, formo i 
Principati au tonomi di Moldavia e Valacchia. 

Alia fine del XVI secolo ci fu un tentativo di unificazione nazionale a 
cui segul un lungo periodo di dominio turco e d i  guerre contro I' Austria e la 
Russia, le quali tra ii XVII ed ii XIX secolo, approfittando della debolezza del
l ' impero ottomano, occuparono vasti territori dell'a ttuale Romania. 

Nel 1878 venne riconosciuta dalie potenze europee l 'indipendenza di 
un primo nucleo romeno, formatesi nel 1861 dall'unione di Moldavia e 
Valacchia che assunse ii nome di REGNO DI ROMANIA. Propria nel XIV 
secolo ! ' I talia risorgeva con la triade: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e 
Giovanni Boccaccio, che risvegliava il sentimento nazionale; e fu, poi, tra i 
secoli XVII e X IX, col Risorgimento [taliano e la guerre d'indipendenza con-
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tro l' Austria, che si riusci ad ottenere l'unita d 'Italia nel 1861; per arrivare poi 
al 1871, quando venne proclamato e riconosciuto dalle potenze europee ii 
REGNO UNITO D'ITALIA con capitale ROMA. Come vedete, anche ii 
Risorgimento I taliano trova corrispondenza in quello Romeno, i cui principi 
sono intercomunicanti contro ii medesimo nemico comune: l'IMPERO AUS
TRO-UN GARICO. II nostro GIUSEPPE MAZZINI,  Apostolo del 
Risorgimento Italiano, cosi si esprimeva nei suoi pensieri politici riguardo i 
fratelli Romeni: 

N. 188 - 1 89 
1 88 - La Serbia, la Grecia e la Romania sono per me i tre elementi 

veramente importanti nella fu tura costituzione dell'Oriente europeo. Quei 
tre elementi possono formare barriera potente alia Russia. E tutta la nostra 
politica deve tendere ad aurnentare i germi di fratellanza fra quei tre popoli. 

189 - Roumains, vus etes de Ia race de ceux qui ne perissent pas. Le 
nom qui vous vient de vos peres, votre langue, vos tradi tions, vos tendanccs, 
tout vous rappelle que vous sortez de ce peuple qui marquait, ii y a siecles, 
le monde d'une empreinte e geant, sur la route de la civilisation europeene. 
Ce peuple revit aujourd'hui, vous aussi vous devez revivre; car vous avez, 
vous aussi, une missione a remplir en Europe, et jamais la conscience instinc
tive de cette mission ne s'est effacee en votre âme. 

Vous etes appelles a representer, au sein de ) 'Europe orientale, la 
pensee de liberte individuelle et de progres collectif qui nous a sacres, nous 
Europeens, apâtres de l 'humanite. Vous etes l 'avantgarde de la race greco
latine, et vous devez etre un des anneaux de jonction destines a relier son 
activite a celle des races slave et magyare. 

Cest Ie sentiment de votre mission qui constitue et garan tit votre 
nationalite. 

Developpez-le avec foi et constance; souffrez, travaillez, cornbattez 
pour lui. Cest votre devoir envers l 'humanite; c'est votre droit vis-a-vis des 
nations qui la composent. 

188 - A nciola Fabrizi, a Malta - 28 Mar. 1 856 - LVI, E. XXXII, 158. 
1 89 - II Comitato Centr. Democr. Europeo alle popolazioni romene -

26 Giug. 1851 - X LVI, P. XVII, 83. 

1 89 - Traduzione in I ta liano: 
Romeni, voi appartenete a una razza di colora che non periscono. II 

nome vi deriva dai vostri padri, la vostra l ingua, le vostre tradizioni, le vostre 
tendenze, tutto vi rammenta che derivate da questo popolo segnato da venti 
secoli, ii mondo d 'una impronta della strada delia civilizzazione europea ri
vive oggi e anche voi dovete rivivere, perche anche voi avete da compiere in 
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Europa una missione e mai la coscenza istintiva di questa missione e stata 
cancellata dai vostro anima. 

Voi siete chiamati a rappresentare in seno al l 'Europa Orientale ii pen
siero di liberta individuale e di progresso collettivo che ci ha consacrati 
Europei, apostoli dell"Umanita. 

Voi siete l 'avanguardia delia raza greco-latina, e dovete essere uno 
degli anelli di congiunzione destinati ad unire la sua attivi ta a quella delie 
razze slave e maghiare. 

E' i i  sentimento dolia vostra missione che costituisce e garantisce la  
vostra nazionalita 

Sviluppatelo con ardore e constanza: soffrite, lavorate, combattete 
per esso. E' i i  vostro dovere verso l 'Umanita, e i i  vostro diritto accanto alle 
nazioni che la compongono. 

La meta dello popolazioni slave e polacche abborrisce la zarismo. 
L'asse de! mondo slavo e sulla Vistola e sul Danubio, non sulla Neva.  

· Parole profetiche di grande attua lita queste del Mazzini esule, pro
nunciate a Malta nel 1 851,  al Comitalo Centrale Democratico Europeo e ri
val te al le popolazioni romene. 
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Viorica LASCU 

I DACI NEL TEATRO ITALIANO DEL PRIM:O OTIO
CENTO 

Ouando, nel 1 837, usciva dalia tipografia di Magheri in Firenze i i  

volume di tragedie di  Giuseppe Pellegrini, nessuno dei suoi concittadini 
dovette stupirsi: i i  noto avvocato lucchese aveva gia manifesta la sua propen
sione per le lettere. De! resto le sue arringhe stesse tradivano un severo stu
dio delia parola ed ii senso delia responsabili ta oratoria di chi in Curia dove
va esibirsi. Un anno dopo, pubblicando Delia eloquenza forense,. iniziava 
una discussione pubblica su tale tema, che avrebbe trovato larga eco 
nell '  Accademia Lucchese. 

Le due tragedie del Pellegrini sono Giovanna di Napoli e, Decebalo. 
Se l'argomento delia primo s'inquadra nell'epoca che ii teatro italiano si pro
pone di sfruttare, cioe ii medioevo, la scelta di Decebalo come protagonista 
della seconda tragedia ci rimanda all 'antichita, ormai abbandonata dai vari 
generi letterari. Se non che la presenza sulla scena del fiero nemico dell 'im
peratore Traiano trova una motivazione, che vale a spiegare anche una sua 
anteriore apparizione. 

lnfatti, ii 3 febbrario 1807, sul la scena del Teatro del ie Dame a Roma, 
aveva avuto luogo la prima de! melodramma Traj ano în Dacia, uno tra i piu 
applauditi dei circa 50 che ii p iacentino Giuseppe Niccolini aveva musicati. 
II titolo non stona nell'insieme degli a l tri suoi melodrammi, perche vi 
troviamo anche un Gîulie Cesare nell Gallie, Annîbale în Bitinîa, Dario 
Istaspe e Gli Sciti. 

Del libretto di Traj ano în Dacia conosco tre edizioni: due segnalate 
da Alexandru Marcu ", quelle cioe del 1807 e del 1812 (quest'ultima ha le 
seguenti indicazioni: Trajano in Dacia I dramma serio per musica I da rep
resen tarsi I nell'Imperial Teatro I di  via delia Pergola nel l'autunno de! 1812  
I sotto la  protezione di Sua Maesta I NAPOLENE I I Imperatore dei 
Francesi Re d'I talia I e protectore delia Confederazione I del Reno, Fi renze, 
per Giuseppe Fantasimi e figlio I 32 pp. 

L'edizione che ho davanti e anteriore e Traj ano în Dacia e detto: 
Dramma per m usical da rappresentarsi I nei Ces. Reg. Teatri di Corte I 

Vienna, 1810 I Presso Giov. Batta. Wal lishauser. Done risulta che ii  fortunato 
melodramma godette be i l lustri applausi. 

M. A. Prunetti, l 'autore de! libretto, avverte nelle due pagine intro
duttive (Argomento) che le notizie tramandate da storici (Dione, I sic I 

Cassio, Suetonio, Eu tropio, Tacito e Plinio) sono „poche ed informi; cio no 
nostante dalla colonna che ii senato eresse a Traiano in si celebrata ocassione, 

218 



e che tuttora esiste in Roma, molte particolarita rilevansi, specialrnente la 
fierezza de'Daci, e la sommissione di Decebalo". 

A questo proposito involontariamente toma nella memoria una pa
gina stampa poco prima ,,. . .  Essendo appunto un giomo di festa e riguardan
do quei poveri abitanti, mi pareva di scorgervi quegli antichi liberti e sch iavi 
a tempo d i  Traiano, i quali n iente hanno degenerato dal l'antica laro fisiono
mia . . .  come appunto rappresentati si vedono nella Colona Trajana a Roma". 
11 E questa I '  osservazione di Domenico Sestini, i I quale nel 1 779 aveva visi ta
to la Valacchia. Egli, farse ossessionato da questa immagine, anche nel l'altro 
suo libro �1 spessissimo chiama i Valacchi, Daci; come anche Felice Caronni, '1 
ni racconto de] suo viaggio in Transilvania da come titolo In Dacia. 

Dacia e Daci sono dunque alia ribalta in questo periodo, siano essi 
moderni o antichi, ed attirano la simpatia dei lettori e spettatori italiani con 
quell'aura di esotismo, di popolo primi tivo, che li avvolge e che ii clima pre
romatico giâ esige. 

Tanto piu sara giustificata la scelta di g. Pellegrini, in pieno rom<mti
cismo. E forse un'altra circostanza ve Io avrebe spinto: al l 'a ttento lettore dell 
'Al fieri non sară sfuggita la versione - bellissima - del Panegirico di Plinio a 
Traiano, e gli avra dato a pensare. 

Comunque, nel meladramma di Prunetti e Niccolini quanto nella 
tragedia del Pellegrini, Traiano, che e i l  simbolo delia giustizia, magnanimita 
e clemenza, seconda la tradizione classica e medievale, riceve colare e vi ta 
appunto in contrasta con la forza primitiva e la rozzezza del suo nemica 
Decebalo. 

Nel melodramma assistiamo alia conclusione delia prima guera 
dacica. Traiano, mortificato dalia vergognosa pace coi Daci, comprata da 
Domiziano, muove guerra. La fama delie sue virtu e gia penetrata tra i nemi
ci ed egli gode simpatie tra i capi daci, fra cui Zomusco, ii suocero d i  
Decebalo. I I  „conflitto dramma tico" o quello che dovrebbe essere tale, ma 
non ne ha la forza, si svolge nell'anima di Colmira, tra !'amare per i i  marito 
Oecebalo ed ii rispetto filiale davuta al padre che Io tradisce; nell'anima d i  
Armonda, sua sorella, che ama u n  generale romano; in quella d i  Zomusco, 
tra l 'ambizione che Jo fa bramare ii trona e i rimorsi; ed ii confli tto estemo, 
tra Decebala, animato dall 'amor patrio e dall 'odio verso i Romani e Traiano, 
personificaziane delia dignita e delia clemenza. II piu piatto personaggio e 
Traiano, che altro non fa che ripetere ogni tanto le solite formule: 

Traiano: ... Di mia gloria 
l i  trionfo piu bel rimane ancora. 

Zomusco: E qual e mai, signar ? 
Traiano: La mia clemenza. 

(1 ,4) 
Traiano. Nemica sangue 

Roma non vuol. 

21 9 



Roma i superbi atterra, 
gli umil i  abbraccia. 

(II, 7) 
Secondate, o Oei pietosi, 
La clemenza del mio cor. 

(li ,  9). 
mentre Decebalo e una ingenua mistura di formidabile orgoglio: 

... da grande io vuo'morir 
(II, 8) 

- risponde alia moglie che Io vuol far evadere dai carcere - e di tenero amor 
coniugale e paterno: 

Che pene ! . . .  Oh Dio ! 
Prendi un tenero amplesso, idolo mio ! 

Tu sei ii m io dolce amore, 
La mia fel icita 

(I,  4) 
d ichiar.a a Colmira, e finisce col giurar fede a i  Romani, per salvar la vita al 
pargoletto suo. I I  mlodrammă si conclude tra la  contentezza generale: 

Piu felice e grato istante 
No, di guesto, non v'ha; 
Bella gloria d'un regnante 
La clemenza ognor sara 

( l i, 10) 
cantano Tutti e Coro. 

Nel breve spazio di due atti assistiamo anche a un duello dei due 
sovrani che erano etrati a cavallo in scena ed al ia caduta dei fulmini dai cielo: 
dun que nul la manca a dar fascino a questo spettacolo: eroismo e lacrimette, 
lotte, antri e fulmini; applaudito ma scialbo erede del melodramma metas
tasiano, di cui riprende solo gli espedienti e non la grazia e la musicalita. 

La tragedia di Giuseppe Pellegrini 51, e piu complessa e contagnosa. 
Sin dai primo endecasillabo traspira la serieta del suo impegno letterario e 
civile. Neil' Argomento aveva esposto a lungo la materia che avrebbe svolta: 
la fine delia seconda guerra dacica, gli antecedenti, le circostanze e I' alto sig
n ificato: „Un fatto i ta liano che costituisce un'epoca memorabile nella storia, 
che mostra !'Italia per suo mezzo pervenuta al sommo delia gloria e delia 
potenza, che presenta un interesse non familiare, ma universale, e di con
seguenze universali, che offra singolari e maravigliosi caratteri in guegli 
uomini che l 'operarono, un fatto in somma comprendente un tragico non 
ristretto ad uno o pochi individua li, ma sl esteso ad una in terna nazione e 
quello che forma argomento delia presente tragedia". (p. 67). 

E ovvio che guel l'I talia gloriosa e potente, non municipale ma uni-
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versate, era quella che ne) 1837 i migliori gia vegheggiavano; ed i tratti dei 
maravigl iosi cara tteri che la a ttuarono li troviamo non solo nel l 'Ottimo 
Principe ma anche nell' 'indole fiera e goraggiosa" di Decebalo e nei Daci, 
„intolleranti d'ogni giogo straniero". 

Alia fine dell'introduzione Pellegrini onestamente confessa che cio 
che vi si trova diverso da guanto si e accennato e d 'invenzione dell' Autore"; 
come, de! resto, aveva conduso anche l' Argumenta di G iovanna di Napoli : 
„Intorno al la morte delia sventurata Regina si aggira ii subietto d i  questa 
Tragedia; in che I' Autore, per ottenere maggiore effetto si e in parte al lonta
na to dalia storia" •1• Dunque „franca violenza" al ia storia, come d irebbe 
Francesco Flora; e come fonti indica ii l ibro di Brotier, la Vila di Traiano, e la 
Storia Universale de Letterati Inglesi, Storia Romana, cap. 20 e ii Dizionario 
Istorico di una Societa di Letterati Francesi. 

L'azione della tragedia si svolge nella capitale daca Sarmizegetusa 
(veramente Pellegrini dice Sarmigetusa) e nella tenda di Traiano. I personag
gi sono, i piu, caratteri intransigenti, pero complessi, e vivono di propria vita; 
tra cui emerge Decebalo. Se i suoi tratti essenziali sono la fierezza e l 'amore 
delia liberta che gli fa preferire la morte al trono, ma suddito d i  Roma, egli 
consente pero che se non puo vincere ii suo nemico „con I'impeto d 'aperta 
forza", forse questa „congiunta all 'arte", cioe col pungalar Traiano per sor
presa, riuscira a sa lvar la Patria. L'animo suo freme d 'amor paterno che Io 
spinge ad atti pazzeschi - fino a presentarsi davanti a Traiano nel le vesti di 
ambasciatore di Decebalo per cercar Emira - per transformarsi poi in sdegno 
quando sa che la figlia, innamorata di Traiano, ha salva to questi dalla morte 
che doveva procurargli Bicilio e a lia fine non esita di uccidere Iei prima di 
suicidarsi. 

Bicilio, ii suo fedele, malgrado il suo asso\uto attaccamento al  Re a 
alla Patria, in un primo momento si rifiuta di d ivenire un sicario ed accetta i i  
funesto incarico per ubbidire alia volonta di Zamolsi d i  salvare la  Patria „a 
ogni guisa", svelata in una visione" a Decebalo, e per ottenere Emira. 
Malgrado la doppia delusione - da patriotta e da innamorato - che Emira gli 
produce, tenta di salvarla facendola passare per ii suo giovinetto figlio. 

Anche Emira si strugge tra sentimenti diversi; i i  suo animo retto 
riconosce la magnanimita di Traiano e aborrisce i i  vi le attentato e nel momen
to supremo dice al padre: 

... figlia 
L'ultima volta mi chiama, e la mano 
Contenta io bacio che mi squarcia ii seno 

(V.4). 
II piu piatto personaggio e Traiano, ii „ tipo" ben noto delia clemen

za. Ogni tanto Jo sentiamo pronunciare le sue „sentenze": 
Ma pace e nome glorioso a l  paro 
Della vittoria; anzi piu eccelso, allora 
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Che provoca to vinci tor la dona 
(II, 1) . 

.. . non unqua assai 
Si ritarda ii punire. 

(III, 3) 
. . .  Anche al nemico 

Franco linguaggio e dato. I suoi concetti 
Libero esponga 

(IV, 2) 
e conclude la tragedia con un gesto teatrale: 

A terra vai, malaugurato serto (getta la corona di alloro) 
Se a cotanto di rei sangue commisto 
Tu grondi pur d'un innocente sangue, 

(V, 5). 
Accanto ai singoli personaggi, e come un appoggio alia trama, freme 

la collettivita de! papalo daco, feri to ne Ila sua dignita e liberta, inseguito 
persino ne] suo „nido". La sua „bollente giovenru" e pronta a sacrificarsi; le 

... ferocissime a lme 
Cui non terribili ,  ma giocenda e morte 

(II, 1 ) . 

Ma i l  Daco mai non si curvava . 

. . . .  ma liberta qui muore, 
Non cede, no. Volgete, empi, d'intomo, 
Volgete ii guardo e inorridite: tutto 
Vedrete: sangue, uccision, ruina, 
Delitti pur, ma servim no mai 

(V, 4). 
Anche un sommario esame della tragedia ci permette di indiduarvi 

elementi ed influenze accettati dai Pellegrini. 
Prima di tutto, l'esperienza a lfieriana che si fa sentire non solo nella 

scelta di personaggi antichi e negii intenti incitativi al  patriottismo, bensi nel 
tono „togato" (non si dimentichi che le epigrafi del Pellegrini godevano gran 
fama) e ne] lessico e persino in passi interi, Basta confrontare l'esordio: 

Decebal o . . .  
. . .  oh miei trascorsi 
Feliei tempi in che ii  latino orgoglio 
questa destra fiaccava ! Oh sacri giomi 
ln cui di quelle esose vite a mucchio 
II brando mio distruggitor fea scempio ! 
Ih spettacolo di gioia ! . . .  
. . .  . .  . . . .  . .  . .  . Oh sacri giomi 
Della mia gloria, ove fuggiste ? 
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(I, 1 ). 
con quello dell alfieriano Saul per convincersene. 

Non manca neppure ii ricordo delia piu recen te esperienza manzo
niana, non solo nel dare un fondamento rigorosamente storico alia tragedia 
(l ' in troduzione in cui spiega gli eventi, le note al testa, le, indicazioni bibli
ografiche) e nell'a ttribuire ai personaggi sen timenti e ragionamenti verisimili 
(p.e. Daci che riconoscono merito ai  nemici e che vogliono cooperare), ma 
anche nei particolari: 

Decebalo : . . . . .  Mosse colui I Tra iano, giunsel e fu polve 
Lo sfolgorato daco ... 

(I,l). 
che ci riporta al Cinque Maggio. 

Vi troviamo anche concessioni fatte al roman ticismo di m inore va
lore, in situazioni inverisimili (i  „ travestis", duelli ecce nell ' indulgere al gusto 
del macabro (Daci che brindano da i  tesch i  dei Romani vinti nella prima guer
ra). 

Nel suo insieme ii Decebalo de! Pellegrini riassume aspirazioni, 
tradizioni, problemi del teatro qei suoi giorni e se l 'autore non fu fortunato 
quanto ii suo contemporaneo, lu i  pure lucchese, Giovani Battista Niccolini, 
sarebbe inguisto d imenticarlo, fosse solo ii contributo suo, mediante l 'e
saltazione delie idee di liberta e digni ta al Risorgimento. 

NOTE 

1 .  Alexandru Marcu, Romanticii italieni şi Românii (Academia Romana, Memoriile 
scctiunii li terare, Seria I I I, Tomul li, Mem.2. Bucureşti, 1 924. p. 48, n . 1 .  

2. Domenico Sestini, Viaggio da Constantinopoli a Bukuresti, fatto l'anno 1779, Roma, 
Fulgoni, 1 794, p. 48. 

3. Idem, Viaggio curioso-scientilico-antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheria 
fino a Vienna. Firenze, Magheri, 1815.  

4.  Fclice Caronni, In Dacia. Mie osservazioni locali, nazionali, antiquarie sui Valacchi 
specialmente e Zingari transilvani, la mirabile analogia delia lingua valacca colia 
italiana e la nessuna delia zingara colie altre conosciute. Con un rapporto su le 
Miniere piu ricche di quel Principato. Milano. G. Pirotta, 1 81 2. 1 1  libro forni a Leopardi 

Ic prime informazioni sui Romeni. V.G. Lcopardi, Pensieri di varia filosofia e di bella 
letteratura. Firenze, Le Monnier, 1921, voi. I, p 336. {12- 1 3-14 settembre 1 820). 

5. Per Giuscppc Pcllegrini v. Guido Mazzoni, L'Ottocento, Milano, Vallardi, 1934, Stori,1 
lctteraria d'ltalia, 2 voi. Voi. I, pp. 431 .  sq. 

6. Manzoni stesso si confessa colpevole di simili incsattczze, nclla Prdazione al conte di  
Carmagnola. 
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Romeo MAGHERESCU 

CIVIS MEDITERRANEO 

L'idea di Mircea Eliade e di a ltri grandi del secolo, fra i quali io 

annoverei Mario Luzi, e che una parte di storia non si spiega con la storia. 
Alfieri di un significativo antistoricismo, ]oro individuarono nella scoperta 
dell'uomo non europeo e de! suo uni verso spirituale, ii fenomeno capitale de] 
nostro secolo. li „mito" come realta storica sacra, „l 'archetipo" in senso pla
tonico, a cui conformarsi sottraendo cosi l'agire umano alia dimensione pro
fana e radicandola nel sacro „contradicono ii rapporto di causa effetto valu
tato quasi infailibile dai materialisti". C'e un mistero nella storia che fa parte 
esso stesso de! processo conoscitivo ma che gli viene decifrabile solo dall 'an
golo metafisico e tramite cui ii  senso critico e la ragione devono superare la 
divisone tagliente fra laici e religiosi. I I  problema non si mette fra comunisti 
o marxisti e religiosi ma si tratta di qualla diagnosi delia societa moderna 
tanto razionale che si ferma a mezza strada nei percorsi delia cultura dell'ul
timo cinquantennio. Cosi chiude la parabola degli sperimenti e de! tirocinio 
linguistico e filologico, niente affatto infantile, se pensiamo che viene accre
ditato da troppe accademie semiotiche e forma listiche, vuote di significato. 
Un abisso si sta va creando fra le generazioni de! contenuto morale e religioso 
e quel le autorizzate dai sistemi basati sulle divagazioni metaletterarie. La 
nebulosa semiologica, corazzata con dei codici estraletterari, oscurava un 
cielo intelletuale sereno su cui si faceva fatica avvistare perfino le stelle di 
autentica grandezza. 

L'ineffabil i ta del discorso poetico andeva di pari passo con guello 
mistero estromesso da un mondo troppo laicizzato rischiando di anulare la 
transformazione esemplare delle coscienze. La real ta significava primordiale 
riguardante l'aspetto religioso e quella che ci guida e che interessa nei nostri 
studi sulle tracce degli studiosi di punta che incitano da ambedue le parti in 
un'epoca in cui l 'accento cade sul „si" non sul „no": su cio che serve a con
struire, o con un termine alia moda un insostituibile pun to di riferimento per 
le popolazioni del sud e dell'est in cerea di standards migliori. 

Ricordiamo, fra l 'al tro, come punto di riferimento la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'uomo (ON U 1948) e poi la Convenzione Europea 
dei diri tti dell'Uomo {195). L'Europa deve sviluppare non soltanto le dimen
sioni economiche, politica e sociali ma pure guella culturale e religiosa (T. 
ALTAN - Antropologia delie societa complesse). 

La grande sfida del terzo millennio e la parita fra le culture. 11 con
trasto a livello poli tico, economico e religioso. 

Nel la societa multicul turale ci vuole un Educazione interculturale. 
La scoperta dell'a l terita e guella di un rapporto non di una barriera - sostiene 
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ii sociologo etonologo LEVI STRAUSS, non solo la dimensione spiegazioni 
„coreografiche aprossimative" - ma si deve scendere oltre nei tempi. 

Ma ii senso d'una visione universale del mondo e della sua storia 
vengono da altre numerose testimonianze. Nelle linee essenziali le conclu
sioni vanno in direzione d i  ampliare la visuale e di  maturare le prospettive 
iniziali delia scienza. L'universo e ierofania, esso manifesta e si evolve nel 
senso di un cristianesimo cosmico, fortemente riconcilia ta la natura con la 
sua sacralita. Ogni civilta presuppone ii pl uralismo e Dia che ha rivelato la 
realta ultima. 

Da giovanissimo, intomo ai dieci anni mi capito fra le mani un' opera 
sulla Grecia antica, un tomo ben nutrito sulla cul tura epica e sulla civilta 
scritta da un russo, Sergheev. 

Mio padre stesso, nei suoi pellegrinaggi per Europa prese l'estrosita 
dalla fascia mediterranea e del Medioriente, conservando pero l 'ambiguita 
arabo-egizia ed india, filtrata dai Bisanzio. Ancora giovane, egli inizio viaggi 
in Palestina, Egitto, Medio Oriente, pero solo quando passo in I ta lia, da buon 
girovago, si sentiva a suo agio. 

Ma, oltre questo, mi sentivo importante inseguire tutti curiosi ed 
illustri che si erano mossi come ad un richiamo irresistibile ed inefabile. I I  
mio spirito subiva le  stesse suggestioni sottili di un fascino che oggi, come 
tempo fa, su Goethe e Lawrence, su tan ti altri meno conosciuti pero a l tretan
to importanti per aver assuefatto i laro sensi incantati a lle radici di una 
grande civilta, quella delia Graecia Magna. 

Ogni popoto e ii risultato del suo processo storico per cui i i  rapporto 
con le proprie radici e di obbligo. Anzi, perderlo, vuol dire non avere la posi
bili ta di conoscere se stessi, di autodefinirsi in rapporto al tempo ed allo 
spazio e puo, di consequenza produrre una crisi esistenziale. Non e i i  caso 
del Sud. 

II Sud con la sua tradizione di cul tura e antica civilta ma anche per la 
sua magia e la zona piu ricca d 'Italia e una delie piu interresanti ne! mondo 
con i siti archeologici e monumenti conservati. Calabria o Puglia, Sicilia e 
Sardegna, sona regioni nelle quali si sona sedimentate ne] tempo molte cui
ture, dando espressione a una incredibile varieta di oggetti diversi oltre che 
nelle funzioni ne! colare, nella forma, nell'ascendenza. 

Si puo dire che l'arte delia ceramica, come quella delia tessitura, e 
una delie piu importanti e ricche che accomuna la civilta popolare italiana 
nella zona. 

Oltre al ia tessitura ed all ceramica, altra classica espressione delia 
societâ tradizionale calabrese, siciliano e sarda era l'artigianato de! legno. 

Per le altri e le figurazioni ornamentali dovute all 'arte dei pastori -
quei classici personaggi della vecchia civili ta contadina - vengono conservati 
oggetti d 'uso ?gricolo e domestico, mobili che ricordano i i  buon livello del
l'artigiano del legno, cosi come l'artigianato del ferro battuto e def rame gia 
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fiorente. 
Tu tto questo tesoro viene conservato nei Musei o nei Centri di docu

mentazione, come quelli che ebbi occasione di visitare, ii Museo del folklore 
di Parmi, ii Centra di documentazione per le arti popolari di Reggio, ii Museo 
delia civilta contadina e artegiana delia Callabria di Monterosso, nel Museo 
etnografico di S. Giovanni in Fiare, di Longobucco di Montebello San Giorgio 
Morgetto ecc. 

Un altro punto di convergenza fra le due culture di stampa contadi
na e la ricchezza folkloristica sulle quali insigni professori e appassionati rac
coglitori tiravano piu di trent'anni fa un segnale d'allarme (ricordiamo la 
bella figura del l ' i l lustre Eugenio De Martino che mise in parallelo perfino 
costumi e riti popotari funebri in comune fra le popolazioni dei Carpazi e 
quelle aspromontane). 

Entrare nella nouva Europa senza i tesori folcloristici rinomati, le 
due zone resterebbero come amputate da un glorioso passato col quale poche 
nazioni al mondo sopportano un conforto. Anzi, direi che pure in fa tto di fol
clore le similitudini, vanno fino alle belle canzoni popolari delia stessa te
matica e dello stesso modo d i  interpretarle. I famosi tagliatori di legno 
romeni - teapinari - trovano riscontro nei boscaiol i calabri e nei „mulattieri" 
- călăuze - in una regione spericolata, a crocevia degl i invasori di ogni razza. 

Le regioni de! sud, esposte non soltanto alle violenze dei Turchi, ma 
anche a l le continue lotte fra ii Sacro Romano lmpero e la Francia, furono 
costrette ad essere come i nostri principati danubiani l 'avanposto dell' Europa 
cristiana. Tale funzione costo molto a queste regioni i cui abitanti venivano 
catturati, finivano come schiavi nell '  Africa settentrionale o utilizzati alla fat
ica clei remo, a meno che non fossero riscattati dai parenti o da qualche 
ordine religioso. Estremamente tipica la poesia e le canzoni delie raccoglitici 
di u live come le melodie amorose delle nostre stesse categorie di donne 
impegnate a raccogliere soprattutto le susine per produrre grappa e le 
marrnellate specifiche. Ci vuole, pero, una menzione, la grande di fferenza gia 
notata da Pier Paolo Pasolini che sottolineava delia poesia popolare calabrese 
e, allo stesso tempo, l'atipicita e scarsa originalita d i  quella siciliana. II fatto 
dirnonstrato anche dai monumenti delia Sardegna o di Sicilia sta ne! conser
vatorismo geloso con quale viene custodito il patrimonio di civiltâ popolare 
nelle zone isolate. Col suo temperamento e con la rabbia repressa, che scatta 
nelle diverse composizioni, la poesia vemacolare calabrese sicula o campana 
si avvicina a lle nostre ballate popolari, in cui anche il sesso e sempre subli
mata în forme di sentimentalismo drammatico o ironico. 

Al ritorno în Romania mi dedicai al riordino del materiale raccolto 
nel soggiomo a Reggio e al trove nei paraggi. Mi sentivo comme rapito ne] 
viaggio e nel !avaro dall 'incatata permanenza in I talia. Non mi disanimava 
ne l'enormita dell'impresa, le ovvie difficoltâ, ne e ii contatto con la rca ltâ e ii 
carattere malfidente degli italiani del Sud piuttosto chiusi di carattere anche 
se generosi. 
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Romeo MAGHERESCU 

ALL'INSEGNA DELL'ECUMENISMO, PEREGRINANTE 
SOTIO I CIELI DELLA GRAECIA MAGNA 

Mi sentii piuttosto un messaggero di miile anni fa. Portato dai ven ti 

dell'Est, trovo riparo, come ]oro, portatori di cultura e di icone, perdonatemi 
l'accostamento, in questa terra di un fascino indicibile, proprio sulle tracce 
dei grandi. 

Sono arrivato in Calabria, per la prima volta ne! 91, per una borsa di 
studio di tre mesi concessami dall'al lora Rettore dell'Universita per stranieri 
„Dante Aligheri", prof. Giuseppe Reale. E da quel momento, gualcos<1 di  
forte mi fa approdare continuamente in I talia, ol tre ad una interessante col
laborazione di lavoro con la casa edi trice !star, bussando anche ad al tre porte 
come i messaggeri di una volta. li mio messaggio, fortunatamente, trova 
accoglienza, suscita curiosita. 

I miei interessi per la cultura delia Magna Grecia non sono recenti. 
Mi occupavo <legii intinerari bizantini, in chiave piuttoso teologica, cioe con 
dei commenti sull'arte ecclesiastica bizantina· in terra i taliana, gia negii anni 
'70/ '80, come si vede dai  mio curriculum : 

1 976 - La rivista „Mitropolia Olteniei", nr. 6, facevJ apparire un mio 
ampio studio sul mosaico a Ravenna; poi, un al tro sulla vita di San Vit<lle e 
di Sant' Apollinare in Classe, in cui riferivo suii' a rea poli tica di dominazione 
bizantina (con dei riferimenti politici, ecconomici e culturJ li al tempo dei 
bizantini). 

Con la mia esperienza calabrese diretta, sto arricchendo ed ampli<"ln
do le indagini in materia; i i  risul ta to viene fuori da due saggi apparsi nelle 
nostre riviste lettrarie, di recente: „ lnfluenze orientali nel l 'architetturJ palc
ocristiana", N. 1 gennaio 1993, delia rivista Ramuri, ed ancora un articolo 
descrittivo „Prima Ita lia, Calabria" inserito nello stesso numero delia rivista 
di Oltenia. 

Un'altra presentazione di questa area in teressante del Sud e <1pparsa 
sempre su Ramuri nei N. 10, 1 1 e 1 2 clei 93, sotto ii titolo „Ca labria al d i  sopra 
delia storia", in cui viene messa nel la sua vera luce quella dei pregi e clei va
lori di una terra, satura di civilita, autentica, non solo quella criminosil dei 
mass media. 

Ho pubblicato degli squarci letterari sulla letteratura calabrese 
a ttuale (senza pretese di gerarchie e giudizi letterari), soprattutto sulla 
Associazione Culturale Rhegium Julii e alcuni dei suoi piu attivi scrittori. Ho 
curato per la Istar un'antologia „Scri ttori del Messaggio" che contiene, oltre 
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ad autori del mezzogiomo d' I talia, anche nostri scrittori romeni .  Molti di 
questi autori sono stati tradotti da me in lingua romena e sono apparsi sulla 
rivista Ramuri. Delia scrittrice Pina Lupoi e apparso in Romania, da me 
tradotto „Femeia Lupilor" e sta riscontrando l ' interesse delia critica, ol tre che 
per la vicenda, per ii quadro esistenziale dei calabresi. Giuditta, la protago
nista, e l ' immagine e la controfigura delia donna calabrese battagliera, 
indomita e salvata in estremis, dal ia sua introspezione che io definirei piut
tosto cristiana. 

Sempre in linea di sviluppo e di incremento dei rapporti cul turali fra 
i nostri paesi, fra due regioni di vocazione bizantina come la Calabria e 
!'Oltenia, ho avuto vari incontri e conferenze come segue: 

- ii 7 marzo de! 92, con gli studenti dell'Istituto tecnico ragionieri di 
Villa San Giovanni sull'argomento I giovani romei e la !oro partecipazione 
<illa rivoluzione de! d icembre 89", cioe a lia caduta del regime comunista di 
triste memoria: 

- presso l'Universita per stranieri e a ll '  Accademia delie Belle Arti di  
Reggio Cal . ,  in diverse occasioni, sono intervenuto sui rapporti Est-Ovest, in 
particolare sulle relazioni multiple cultural i  fra gli scrittori di  Reggio 
Calabria presenti nelle pagine delia rivista Ramuri, tradotti fra gli al tri: Gilda 
Trisolini, Francesco Fiumara, Daniela e Pina Lupoi, Pino Pitasi, Antonietta de 
Angelis, Maria Teresa Liuzzo e altri. 

- Presso, i i  Liceo Classico „Bemardino Telesio" di Cosenza, insieme 
all'editrice di Istar Pina Lupoi, sul tema di un grande libro <legii anni '20 di 
Pietro Larizza: „La Magna Grecia"; 

- Suii o stesso argomento e su Ila con tinui ta di cul tura e di analogie fra 
le nostre terre, cioe quella romena e i i  Mezzogiorno, per iniziativa di don 
Calarco, anche presso ii liceo linguistico „Scuola dell' Avvenire", destinato a 
promuovere quadri qualificati per la Nuova Europa.; 

- Presso unil scuola media di un paese del gracanico reggio: 
Montebello, su invito del Provveditorato agii Studi di Reggio cal ., dove ho 
messo in risalto l 'importanza di un momento come quello a ttuale, di avvici
namento fra l 'Est e L'Ovest d'Europa. 

In segui to, l 'attivitâ di interscambi si e arricchita e amplificata coin
volgendo zone come quella miri fica di Cassano allo Jonio. ln quelle occasioni 
ho avuto modo di presentare ii nostro folclore e le tradizioni etno-culturali 
agii alunni delie scuole medie, invitato da belle figure dell 'insegnamento ca
labrese, tra cui, ii preside Di Stasi, ii professore poeta demologo Leonardo 
Alario. Lo stesso interese ha riscontato l'argomento del l 'innesto di due cul
ture simili e gli effetti benefici durante ii predominio bizantino, nella strut
tura del liceo „Zaleuco", scuola esemplare e innovatrice ne! campo dell'in
segnamento modeno. Non alia stessa maniera di solidarieta e di importanza, 
ma con quasi un clima di diffidenza, sono entrato nell'ateneo del liceo classi
co del Campanella, e di qualche altra scuola reggna .  
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Non perdiamoci di coraggio, pero, con queste insoddisfazioni 
passeggere, dato che ci siamo sentti ripagati dall'occasione di manifestare la 
nostra gioia e la nostra ricchezza acquisita in terra calabrese, di fronte a tanta 
assistenza di spicco come quella del „Regium Julii", delie associazioni e insti
tuzioni „Anassilaos", „Calarea", l'Universita delia terza eta," ottimi spazi 
dove ii nostro messaggio e la nostra parola riscon trava udienza. Anche 
all '  Accademia dell'Incon tro, in una serata di raffinata suggestione e in un 
clima amichevole ho avuto modo di pariare del nostro filosofa Cioran, scom
parso da poco. Da ringraziare per tutto questo i promotori delie varie associ
azioni (formule) modeme dell'espressione umana di convivenza e di con
fluenza di al tre cui ture con la propria). 

La cristianita veste oggi uno spirito innova tore, non tollerante, ecces
sivo a dirlo, ma piuttosto comprensivo e proficuo, ed e su questo che ho 
accennato nel recente articolo saggio: „ ) 'Europa alia confluenza delie rel i
gioni", apparso sulla rivista Ramuri al l ' inizio del 96. 

La mia at tivita viene seguita e segnalata dalie riviste sia romene che 
italiane: oltre Ramuri, su Romania Letteraria, che e l 'organo di cul tura piu 
i mportante dell'Unione degli Scri ttori Romeni di cui io sono uno dei membri. 

Questi incontri sono stati riportati dalia „Gazzetta del sud", dalia 
„Procellaria", sul Corriere di Reggio" e in particolare dai .mass-media paler
mitani, la rivista „Anno 2020" e alcune televisioni regionali che mi hanno ri
servato ampli spazi. La stessa accoglienza a Roma, nel salotto selettivo, ma 
non elitario, dalia scrittrice prof. Anna Angrisani dove ci incontrammo con 
delie figure rappresentative del Sindicato Nazionale Scrittori ed ebbi cosi 
l 'occasione di esprimere Ia nostra modesta visione di una movimentata sto
ria letteraria sia italiana che romena, chiude all ' insegna delie mode transe
unti, varie scuole formaliste vuote di contenuto lasciano spazio alia rivalu
tazione. All 'ora delie ritrattazioni, molti miti di cartapesta crollano, i i  gusto 
facile si deve rinfrescare, come si deve rinfrescare pure la memoria dei gran
di e <legii eventi  che hanno determinato il nostro destina. Fra l'altro, toma su 
ampli versanti D' Annunzio ingiustamente trascurato e ristampato ora con 
frenesia nel m io paese. Lui d iede un segnale d i  idealismo Jetterario 
indelebile, dell'eroe autentico, che mura la proprie vita nell'edificio delia 
parola, come nel leggendario nostro mito delia Corte D' Argeş conveto ca

polavoro di arte ortodossa di tutti i tempi. Altrimenti, quello che construisci 
d i  giomo crolla di notte, propria come succede con le mode letterarie. Su 
questo, lascerei la parola a Mario Luzi, esponente di grande marchio di una 
in tera generazione illustre, che si nutre alle fonti eterne del Bello e delia 
Veri ta, di cui sono caren ti  Ie generazioni del postguerra che intendono fare a 
meno delie sorgenti classiche, d i  Dante stesso, facendo piazza pul i ta di tutto 
quello che e denso di contenuto morale a propria danno. Con Luzi mi sono 
personalmente intrattenuto Io scorso anno, parlando nel propria studio J 
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Firenze, sul destino letterario e sulla fragilita delia scrittura. Proprio nelle set
timane scorse, ho avuto ii piacere e la sorpresa di încontrare nelle vie d i  
Craiova i i  professore Claudio Mutti d i  Parrna, e x  docente bolognese, che d ;i  
piu di venti anni s i  dedica alia cultura romena. d'altronde, accanto a i  grandi  
romenisti come Marco Cugno, capo cattedra all'Universita d i  Torino, noto 
tradu ttore e conoscitore di tutta la Ietteratura romena, nostro lettore predi let
to a Bucarest trent'anni fa, quello che per primo riprendeva la tradizione d i  
stretti scambi fra l e  d ue culture sorelle, facciamo posto a d  altri coi quali m i  
sono încontrato sia all 'Accademia d i  Romania ( i l  convegno s u  Mircea Eliade 
- fine giugno '95), in specie, i professori Scagno di Padova, Oei Fabbro del
l'ateneo fiorentino, încontrato pure ne! settembre scorso a Bucarest, partecipe 
attivo ai nostri scambi culturali .  



V. TOMESCU 

INTERFERENZE MUSICAL! ROMENO-ITALIENE NEI 
SECOL! XIX-XX 

„Da molti anni - fin da quando una fraterna amicizia mi legava con 

Giorgio Enescu (mio compagno d i  studi  al Conservatorio di Parigi) ho 
imparato a conoscere la musica romena - e sono lieto di d ire che considera 
questo popolo come uno dei piu musicali d 'Europa"; da questa confessione 
di Alfredo Casella, uno dei musicisti prominenti del nostro secolo, datata 
Cluj (Transilvania), 3 aprilei 19381 1, emerge una delie „affinită elettive" degli 
ita l iani con i romeni, e che desta, in questi ultimi, una naturale reciprocita 
ricca di varie e profonde conseguenze. Se om la fama della musica e dei 
musicisti italiani e nota, con fermando la loro vocazione all 'universa l ismo, gli 
scambi fra i due popoli, nel campo dell 'arte dei suoni - come, del resta, in 
molti altri settori delia vita spirituale - essi ri flettono nello stesso tempo la 
peculiarita di avere comuni tradizioni latine, ereditate dalie cul ture neolatine 
e poi sviluppate in maniere d iferenti e individuali di ciascun popolo in parte. 
La musica del l"Italia antica, giustamente ritenu ta nelle enciclopedie, tratatti 
e studi pubblicati nei secoli XIX-XX-, fondamento delia musica italiana 
medioevale, rinascimentale, classica e moderna, essa e ind ubbiamente frutto 
del genio latino. Le sue radici a ffondano nell'arte etrusca, sviluppa tasi nelle 
stesse zone, e u gualmente greca - dell'Ellade antica e delia Magna Grecia -
entrambe fiorenti nel perimetro italico, poi arricchitesi con vari apporti delia 
cultura orientale, fecondi  per tutto ii bacino mediterraneo. ln modo analogo, 
la cul tura musicale sorta a nord de! Danubio e ai piedi dei Carpazi, dalia 
quale deriva la musica romena, rappresenta una sin tesi originale delia spiri
to traco-dacico, la tino, ellenico e celtico. I documenti iconografici, epigrafiei e 
storiografici, pervenuti dal l 'antichita, palesano alcune somiglianze delia 
pratica musicale e delia funzione assegnatale nella vita pubblica e privata 
nel l ' I talia antica e nella Dacia Traiana e Scythia M inor, ii territorio su cui si e 
andato formando ii popolo romeno. I cenni nella storiogra fia, i testi de! 
Corpus Inscriptionum Larinarum e di altre raccolte del genere, in gran parte 
provenienti da citta e fortezze romane delia Dacia, attestano la parteci
pazione del ia musica e dei musicisti - secondo trad izioni, costumi rel igiosi, 
civili, militari - alia vita sociale e familiare in quest'area di romanita. I docu
menti iconografici ed epigrafiei di soggetto musicale e coreografico rinvenu
ti in Dacia (statuette, alto- e bassorilievi, vasi, manete, iscrizioni votive e com
memorative, strumenti musicali, monumenti rafiguranti eventi delia storia 
daco-romana, come la Columna Traiana, ii Forum Traiani ei I' Arcus 
Constantini a Roma, ii Tropaeum Traiani in Dobrogia, ii Palazzo di Augusto 
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a Colonia Vipia Triaiana Augusta Dacica Sarmizegetusa metropolis, oggi 
nella provincia di Hunedoara in Transilvania, o le vestigia dei ludi scaenici 
romani in Dacia e di un ludus dacicus a Roma rivelano, tutti, premese comu
ni alia cultura musicale dei due popoli. li remoto sostrato mediterraneo, cui 
si sono sovrapposti i i  carpatica, i i  pontico e ii  Danubio, la civili ta de! Latium 
e delia România orientalis, i mutamenti dovuti alia nascita delia chiesa cris
tiana nei primi secoli dopo Cristo sull'intera area delia romanitâ spiegano la 
v icinanza delia due cu lture. „I I  contenuto lirico dei canti romeni sta in  stret
to rapporto con la struttura melodica" sostiene Hans Joachim Moser nel suo 
documentato studio concernente la musica dei popoli neolatini, pubblicato 
nel 19601>, portando ad esempio una colinda, canzone d i  Natale, d i  
Capodanno ovvero per l a  Domenica delie Palme, che rivela ii  sentimento 
gradevole di una „urbanitas romana" non priva di elementi d i  „bel canto". 
11 motivo poetico caratteristico dei „canti florali" fu studiato da Moser e da 
Bela Bart6k, insigne musicista d'avanguardia e profondo conoscitore delia 
lingua e de] folclore romeno: „Sopravvive - scrive Bart6k�> - qualcosa nei testi 
romeni che tradisce ii richiamo a quei tempi passati quando gli avi dei 
romeni dimoravano in I talia. Questo e la conclusione a cui sono giunto C'e 
anche un aspetto, per cosi dire tecnico, che si rispecchia nelle parole „orna
menta li" «fronda verde» opu re «foaia verde» (<fronda) ( <follium) e non si 
riscontra in nessun'altra versificazione dell'Europa, ad eccezione di quella 
italiana. Ho a casa a Budapest n.n. '  una raccolta di versi popolari dell'area 
fiorentina; vi si possono rintracciare versi con funzioni simili e che iniziano 
con «Fronda verde«". Mettendo in luce queste somiglianze, che distinguono 
('arte folclorica delie due etnie, rispetto a quella di altri popoli neolatini, 
Bart6k concludeva: „Questo fattore si puo ritenere probante delia remola 
antichita di esse; e con certezza, le possiano collocare in quella etâ passata in 
cui gli antenati dei romeni lasciarono la terra d' l talia". Bart6k non riscontra 
affinita solo nella propensione ad elaborare immagini poetiche di schema 
metrico simile, ma anche nella stessa sostanza melodica. In una lettera indi
rizzata a Cornel ia Buşiţia d i  Beiuş, nella provincia di  Bihor, e datata Frascati, 

Venerdi Santo I 14/ aprilie 1911">, Bar6k precisava: „Ci troviamo molto bene 
nella terra dei !oro avi / . . .  / sulle sponde del lago di Nemi ho annotato una 
canzone popolare; le stesse formule melodiche delia canzone romena". Da 
una descrizione d i  Diego Carpitella, rinomato etnomusicologo, professore 
all'Universitâ di Roma, conosciamo anche particolari dell 'episodio, frutto 
dei ricordi di Zoltan Kodaly, un al tro sensibile intenditore d i  musica popo
lare: „Mi ricordo - scrive Carpitella" - chel nel 1912 Bart6k era venuto in 
Italia, a Roma, e nei pochi giorni di permanenza non voile perdere l'occa
sione di fare un piccolo giro esplorativo nelle campagne dei Castelli. Tra l'al
tro, ando ad Albano, e camminando intorno a l  lago, scrisse una carttolina 
postale a Kodaly, che aveva sentito una canzone di un con tadino le cui carat-
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teristiche erano motto simili a quelle del l 'hora romeno [dai latino chorus, 
ballo tondo, danza di cerchio n.n. ] .  Anzi, aggiungeva che sarebbe interes
sante approfond ire Io studio delia musica romana laziale per confrontarla 
con quella romena".  Lo stesso Carpitella ci ha lasciato la sua indagine su una 
racolta di canti popolari, fa tta ne! marzo de] 1 954: „Jn Calabria/ ... / in un pic
colo paese, a Feroleto antico, trovammo e registrammo un canto funebre che, 
mentre era eseguito, mi sorprese inaspettatamen te. Aveva infoti un strul turea 
pentatonica ed un arco melodico del tutto simile ad una lamen tazione fune
bre delia Transilvania, ascoltata qualche anno prima su un rullo di cera reg
istrato da Bart6k". Per ambedue le sfere melodiche, ! ' i tal iana e la romena, 
una testimonianza fondamentale potrebbe venire dai ritornel\o strumentale 
corrispondente al verso 861 delia commedia H ECYRA (Suocera) di Publius 
Terentius Afro, ascritta ne\ 1 65 a. Chr., del Codex Victorianus Laurentianus 
XXXVIIl-24, secolo X, Biblioteca Laurenziana, Firenze s. l '1• La stessa strut
tura sonora mostrano una Canzuna annotata a Capaci, Palermo, da Roberto 
Leydi e inserita nel volume I CANTI POPOLARI ITAUANI, Mondadori, 
1973 Es. 271 e una ballata folcloristica romena transcritta ii  1 6  novembre 1948 

nella local i ta d i  Lehliu, in provincia d i  falomi tza Es. 3'1 

Ne! seconda tomo delia monografia MUSICA DACO-ROMANA, 
Bucarest 1 982"1, dopo avere messo in Juce ii VERSUS TRAIANI I MPERA
TORIS, lavoro anonimo, circa l'anno mii le, notazione neumatica su due 
manoscritti conserva ti alia BibliotecaVaticana e rispettivamen te a l ia 
Cambridge University Liberary Es.4 abbiamo commentato otto \avori i tal
iani ispirati a i  momenti del regno d i  Traiano e delia fondazione delia Dacia 
Traiana, come : TRAIANO IMPERATORE, ROMANO, dramma per musica 
d i  Giuseppe Felice Tosi, Venezia, Teatro Grimani, 1 684; TRAJANO, dramma 
per musica di Francesco Mancini, Napoli, Teatro di San Bartolomeo, 1 723; 
TRAJANO EN DACIA Y CUMPLIR CON AMOR Y HONOR, opera di 
Francesco Corradini Madrid, compagna Los Canos del Peral, 1 735; TRA
JANO, festa di. camera di Giuseppe Giovanni Battista Bonno, Vienna, Teatro 
Imperiale, ottobre 1736, dalia quale abbiamo fatto registtrare su disco SIN
FONIA ed ARIA Dl  TRAJANO; TRAJANO IN DACIA, dramma serio per 
musica di Giuseppe Nicol ini, Roma, Teatro Argentina, 3 febbrario 1807 ed 
ulteriormente ai numerosi teatri d ' l talia, Austria, Gem1ania, Portogallo; di 
questo lavoro abbiamo fatto registrare su d isco IL BRACCIO MIO GUER
R IERO TI SFIDA, duetto di Decebalo e Traiano, Atto Primo, Scena I II ;  TRA
I A NO IN DACIA, dramma eroico per musica di Giuseppe Marco Maria 
Blangini, Monaco, Baviera, Teatro Reale, 14 luglio 1 814, de! quale abbiamo 
fatto registrate su d isco AH ! SE Ml LASCI, O CARA, Aria di Decebalo, Atto 
Primo, Scena I V, e Taci, SPIETATO IN VANO, Aria di Cohnira, Alto Primo, 
SCena Vll; TRAIANO, dramma per musica di Domenico Tri tto, Napoli, 
Teatro di  San Carlo, 30 giugno 1818. Recentamente abbiamo scoperto la par-
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titura integrale dell 'opera DECEBALO atttribuita al compositore Leonardo 
Leo, Vienna, Teatro Imperiale, 1743. 

Uno dei documenti particolarmente interessanti per la storia dei rap
porti musicali italo-romeni commen tati dagli studiosi moderni e special 
mente da E. Teza, in  Atti della Reale Accademia dei Lincei 1 891 Serie Quatra 
Rend iconti / ... / Volume VII ,  1° Semestre, Roma, Classe di scienze morale, 
storiche e filologiche, p. 318, e Vladimir Drimba, nel volume SYNTAXE 
CUMANE, Bucarest e Leiden, Olanda, 1973, e i l  manoscri tto che si  trova nella 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, Ms. Lat. DXLIX, datato MCCCI!l .  
die XI .  !u lii, I primi 59 ff. appartengono al  LEXICONUM LATINUM, PER
SICUM & CUMANlCUM, mentre i seguenti 23 ff. riportano testi di carattere 
sacro. Si tratta di un manuale elaborato per rispondere a esigenze quotidiane 
nei primi secoli del nostro millenio, quando Venezia e Genova si inserirono 
prepotentemente nello spazio pont ico-danubiano, organizzando per i 
Cumani arrivati gui nel X I  secolo, e anche per le colonie italiane gia esisten
ti, l'intera vita spirituale, a partire dai servizio liturgico latino. La seconda 
parte del nostro LEXICONUM raccoglie i versi dei sette canti sacri; ii quinto 
di essi DE PASSJONE JESU CHRISTI <lesta un particolare interesse per ii 
fatto che i suoi versi sono giustapposti alia melodia neumatica; abbiamo pre
sentato questo canto alia Discoteca di Stato di Roma e pubblicato"'1 nella 
trascrizione moderna di Elena Maria Şorban Ed.5 a, b 

Dopo questa piccola introduzione, dobbiamo fare un salto immenso 
dalia fine del Medioevo al Romanticismo, periodo cstremamente interessante 
sul piano delie interferenze musicali italo-romene, per evocare molto breve
mente i secoli XIX-XX. „li fatto che semplici soldati possano essere autori d i  
canti popolari, non puo meravigliare chi conosca, anche per sentito <l ire, 
quanto spiccate, gentili e delic<i te siano nel popolo romeno le doti poetiche" 
scrive Mario Ruffini 1 1 1 a proposito dei canti che si ispirano alia partecipazione 
dei soldati romeni alle guerre dell'impero asburgico sul territorio italiano. Si 
trata delie battaglie di Solferino nel 1 859: „Foglia verde, foglia di rosolida I 

nell'anno cinquantanove I mi arrivo una nuova chiamata I chiamata da 
Milano/ dall'alto Impera tore. /Per ! ' I talia parti i /  proprio nel giomo di 
Pasqua / verso la terra delie fiamme"; e delia battaglia di  Custozza nel 1 866: 
„Foglia verde, brutta notizia si ha I Ove molte tende sono state stese I Nei 
pressi di Custozza / .  II posto delia battaglia". Un canto delia raccolta del piu 

grande poeta romeno Mihail Em inescu
121: „Quando scendera la sera/ Saro a 

Milano I E Milano e una grande citta I E M ilano, cara m ia, e una grande pia
nura/ Ivi staro sdraiato/ ln Mezzo al cuore fucilato". Traccia delia presenza 
<legii Italiani in mezzo al popoto romeno rimane per esempio nel toponimo 
Italieni, local i ta nell provincia di Dolj, Oltenia, fondata a ttomo agii anni 80 
del secolo scorse, e nel ballo trascritto dai cornpositore Sabin Drăgoi nella 

localita di Belinţ, nella provincia di Timiş, Banato, nel 1 934"', intitola to 
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Talian ca arcaismo per la danza italiana, rintracciabile ne! motetto La 
Battaglia taliana composta da M. Ma tthias / . . .  / "Herman Matthias 
Werrekoren, musicista fiammingo, n.n.] / In Venetia Apresso di Antonio 
Gardane, 1552. 

La pubblicazione e diffusione di alcuni valori caratteristici della spi
ritualita e delie tradizioni romane, in libri, raccolte o riviste cul turali, ha se
gnato ii punto di partenza per le composizioni italiane su questi temi. 
lnnanzitutto la Leggenda Valacca per voce e accompagnamento strumentale 
di Gaetano Braga su versi di  Marco Marcellino Marcello, stampa da molte 
case editrici europee e americane, tradotta in varie lingue, ha goduto di ese
cuzioni celebri, incise su disco, come quella di John Mc. Cormack, tenore 
americano detto The Irish Caruso, accompagnamento dai viol inista Fritz 
Kreisler, registrazione sonora edita da Casa His Master's Voice. II tema 
riprende la balia ta Sburătorul (L' Alato) di Ion Eliade Rildulescu, tradotta in 

i taliano da Marco Antonio Canini; ii testa evoca l'invasione di un amare mis
terioso che strugge un giovinetta. La Leggenda Valacca fu suonata dai 
famoso violinista Ernesto Camillo Sivori innanzi a Garibaldi. I I  composi tore 
si consola apprendendo da Sivori l 'impressione dolcissima, prodotta in 
Garibaldi da questa musica: „Almeno - esclamo Braga - essa e servita a 
captare per un instante la generosa anima del grandissimo Uomo ! " .  Es 6 
Acceniamo ora ad altri can ti di a l ta inspirazione composti da Alessandro 
Bustini su versi d i  Carmen Sylva, la regina delia Romania e delia poesia ro
mena, pubblicati e recensiti a M ilano nel 1 892: si tratta de la Lusica del Mare 
e Quando le donne scherzano. La romanza Le lagrime dell'Olto, per voce d i  
soprano e d  arpa, poesia d i  Lago Marsini, musica di Saverio Mercadante, e un 
omaggio a Ioan D. Bibescu, uomo poli tico, e al ia citta di Craiova, datato 7 
gennaio 1851, dr. Bibi. Acad. Romane,Ms. R. 1337, messo in luce nei nostri 
giomi da  Georgeta Stoleriu-voce e Ion Ivan Romcea-arpa. Le Quatre danses 
roumaines di Franco Alfano, composte e Parigi nel 1 899, „pagine di calda 
l iricita""1, sona concepite per orchestra o strumenti, come nell'esecuzione di 
Cluj del 3 apri l ie 1 937 con Alfredo Casella al  pianoforte, o in quel la di 
Bucarest de] primo novembre 1 941, con Alessandro Bonucci al violoncello ed 
Ion Fil ionescu al pianoforte. 

Nel contesta dei rapporti italo-romeni, divenuti sempre piu intensi 
in epoca moderna e contemporanea, la musica ed i musicisti ebbero un ruolo 
di primo piano, ma purtroppo nel presente scri tto non possiano soffermarci 
che su alcuni di essi. Ammirata sui piu celebri pak?scenici europei e ameri
cani, i l  soprano Haricleea Darclee aveva iniziato la sua carriera italiana alia 
Scala con Le Cid di  J ules Massenet i i  26 dicembre 1890. Dopo la prima asso
luta, nel ruolo di protagonista, delia Tosca, di Giacomo Puccini, ii 14 gennaio 
1 900 al Teatro Costanzi di Roma, tomo alia Scala ii 17 marzo dello stesso 
anno, in 12  rappresentazioni, sotto la direzione di Arturo Toscanini. l i  sopra-
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no Florica Cristoforeanu, di padre romeno e madre italiana, formatasi a 
Milano, calc6 le scene liriche insieme a Tito Schipa, Benniamino Gligli, 
Aureliano Pertile, Arturo Toscanini, Tul lio Serafin; fu prima interpretare del 
ruolo Mariolla nell'opera Fra'G herardo di lldebrando Pizzetti i l  1 6  maggio 
1928, diretta da Toscanini. Molti al tri romeni sono apprezzati  dai pubblico e 
dalia cri tica italiana: George Enescu, Georghe Georgescu, Ionel Perlea, Sergiu 
Celibidache, direttori d 'orchestra, George Enescu, Ion Voicu, violinisti, Dinu 
Lipatti, pianista, le cantanti Maria Cebotari, Stella Roman, Viorica Ursuleac, 
Virginia Zeani, Mariana Nicolesco, E lena Cemei; i cantanti Jean Athanasiu, 
Dimitrie Onofrei, Grigore Gabrielescu, Emil  Marinescu, Nicolae Herlea, 
Ludovic Spiess; il coro Madrigal diretto da Marin Constantin. Ne! ramo del
l 'attivita concertistica si nota la tournee compiuta a Bucarest da Pietro 
Mascagni, giunto ii 25 marzo 1902151: „accompagnato con acclamazioni che 
non finivano, piene d 'entusiasmo e dappertutto si sentiva gridare «Viva 
Mascagni ! E viva l 'Italiana !» li concerto diretto al l 'Opera Romena, in cui 
presento proprie composizioni „e stato un vero trionfo". Egli ritomera a 
dirigere la Filarmonica di Bucaresti 1 '11 febbraio 1907 e ii 5 magia 1927. 
Sempre a Bucarest troviamo Alfredo Casella ii 27 e 30 gennaio de! 1 908 e ii 5 
aprilie J 934 per interpretare, insieme alia Filarmonica di Bucarest, a l  vio
lonista Alberto Poltronieri e al  violoncellista Arturo Bonucci, i suoi CON
CERTO PER PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLONCELLO ED ORCHESTRA, 
con l 'autore al pianoforte e la solare RAPSODIA ITALIA, diretta ancora dal  
compositore. I rapporti di  George Enescu con la musica ed i musicisti italiani, 
evocati da Alfredo Casella e Roman Vlad, sono stati studiati in retrospettiva, 
in uno lavoro pubblicato da noi ne! 1990161• vi  abbiamo sottolineato ii fatto che 
dai 22 marzo 1 908, giomo in cui, nella stagione concertistica de! Teatro Corea 
al l '  Augusteo, Enescu comparve nella sua triplice veste d i  composi tore, vio
l inista e direttore, i i  musicista romeno sara una presenza costante, sempre piu 
ricercata e ammirata, nel panorama artistico i tal iano. l i  contributo di Enescu 
all 'interpretazione delia musica di tutte le scuole e particolarmete del reper
torio i taliano, alia formazione dei giovani di notevole talento come Uto Ughi 
e Giorgio Franzetti, gli ha guadagnato molti apprezzamenti e, non a caso, 
cariche onorifiche in istituzioni quali I '  Accademia di Musica d i  Santa Cecil ia, 
l 'Accademia Musicale Chigiana, ove teneva concerti e corsi di studio. Non 
pochi sono stati i virtuosi romeni invi tati in J tal ia, primo fra tutti i i  pianista 
Dinu Lippatti, che e San ta Cecilia esegui, ii  28 gennaio 1938, composizioni d i  
Johann Sebastian Bach-Ferruccio Benvenuto Busoni, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Frederic Chopin, Johannes Brahms, George Enescu, Alfredo Casella. 
D. Lipatti si presentava al pubblico i taliano anche in veste d i  compositore e 
perfetto interprete dell'opera di Domenico Scarlatti, che seppe valorizzare 
anche grazie alle transposizioni per strumenti a fiato realizzate da lui  stesso 
(le sonate L 255, 286, 447 per trio e L 254-6, 263, 286, 338 per quintetto). Tra i 
compositori romeni formatisi in I ta lia, spiccano i nomi di Alexandru Zirra, 
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allievo di Carlo Gatti a Milano, e Sigismund Toduta, a llievo di I .  Pizzetti, 

all" Accademia di San ta Cecilia e addotoratosi al Pontificio lstituto di musica 
sacra (1938). Fra i musicisti romeni stabilitisi in Italia, si sono distinti Roman 
V lad, personalita di spicco nel campo delia composizione, dell'interpre
tazione e delia musicologia, perfezionata con A. Casella al Conservatorio di 
Santa Cecilia; virtuosi del canto lirico come Virginia Zeani, che essordi nel 
ruolo di Cleopatra nel Giulio Cesare di Georg Friedrich Hăndel, alia Scala, ii 
10 dicembre 1856; Petre Munteanu, consacrato sullo stesso palcoscenico il 1 7  
aprilie 1947, nella parte d i  Fernando i n  Cosi fan tutte di  Mozart; Mariana 
Nicolesco, Elena Cernei, Lucia Stănescu, Ioana Ungureanu; un insigne espo

nente in I talia della scuola violoncellistica romena e Radu Aldulescu. L.Italia 
rappresenta il debutto nella vita musicale intemazionale anche per i com
positori romeni. li primo ad intrapprendere questa strada fu Pascal Bentoiu 
con Hamlet, opera v incitrice del premia „Guido Valcarenghi" del 1970, pub
blicata a Milano da Zerboni e tramessa dalla RAI ne] 1972, poi messa in scena 
a Marsiglia il 26 aprilei 1974 da Margarethe Wallmann. Altri successi aspet
tavano Bentoiu con II sacrificio di Ifigenia, opera radiofonica, premia RAI 
1968, e i l  professore Liviu Comeş con ii volume LA MELODIA PALESTRINI

ANA E IL CANTO GREGORIANO publicato a Venezia nel 1975, molto 
apprezzatto degli esegeti di Palestrina e dai gregorianisti. 

Per concludere vorremmo ilustrare ii profondo attacamento clei 
romeni ai valori delia cultura ital iana con I ' Affresco IV, ii Finale, dell'Oratorio 
per caro ed orchestra CANT! PER EUROPA di Theodor Grigoriu (1978, 
discoST-ECE 01544) che tramuta in suoni L'u ltimo verso dell'imortale DIV
INA COMEDIA. L' Amor che move ii sole e l'altre stelle 

NOTE 

L Cfr. GEORGE SBÂRCEA, Al fredo Casella despre George Enescu, in Studii 

Muzicologice, Bucureşti, 1 958, n. 8, p. 50. 
2. Die Tonsprachen des Abendlandes Zehn Essais Als Wesenkunde der europaischen 

Musik/ VI. Spanien, Potugal, Lateinamerik, Rumănien Rătien, Berlin, Merseburger, 
Verlilg, an. cit., pp. 1 20-147. 

3. Lettera înviata a P. Kecskemeti e E. Ling,. New York, datata Saranac Lake, 
1 setlembre 1944, pubblicatil in Bartok Bela Levelei, a cura di Janos Demeny, Miivelt 
Nep Konyvkiad6, 1951,  p. 159; Beln Bartok, Scrisori, a cura di Ferenc Lâszki, trad. 
romena di Gemma Zimveliu, Bucureşti, Kriterion, 1976, voi. I, pp. 280-81 I 1 09. 

4. Bart6k Bela levelci, Els6 resz: Romiiniai lcvelek, a cura di Viorel Cosm<:1, red. Demfoy 
Janos, Budapcst, Zenemiikiad6 Vâllalat, 1 955, pp. 33-34/ 1 2. 

5. DIEGO CARPITELLA, Concordanze musicali, in IL VELTRO. RIVISTA DELLA 
CIVILTA ITALIANA, XIII, 1 969, n. 1 -2, p. 68. 

6. Cfr. THEODORE REINACH, Une ligne de musique antique, in Revue des etudl's 
recqiies, VIL Paris, 1 894, p. 202; Musique de la Grece antique, Atriwn Muscae de 
Madrid, dir. Gregorio Paniagua, Paris, Harmonia Mundi 1015, lato D /9. 
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7. Pp. 1 86-189/ 51 . 

8. Bogatul şi săracul [li ricco ed ii powrol, in Vechi cântece de vitejie (Antichi co:mti di 

bravura), Bucureşti, ESPLA, 1956, p. 1 22, disco ST / M  EXE 02449, n. 34. 
9. Edi tura Muzicală, pp. 368-371; 480-671; dico Dr. VASILE TOMESCU, CULTURA 

MUZICALĂ ÎN ROMANI A de la origini pana î n  zilele noastre, Discul nr. 3 ST /M -EXE 

02450, Nr. 1 ;1 1 ; 1 3;14. 

10. Dr. VASILE TOMESCU, LA MUSIQUE ROUMAINE DANS L'HISTOJRED DE LA 

CULTURE UNIVERSELLE TOME I, Bucureşti, 1 99 1 ,  EDITURA MUZICALĂ, 
pp. 1 20-1 30. 

1 1 .  MARIO RUFFINI, Le bettaglie di Solferino e Custou.a nei canti popolari romeni, 
intervento al XXVI Congresu delia Societa Storica SubJlpina, Milano, s.d., pp. 4-7. 

12. MIHAI EMINESCU, OPERE. VI: LITERATURA POPULARĂ, ed. critica a cura di 

Perpessicius, Bucureşti, Editura Academiei Rom-ne, 1968/CCXXIX. 

13. SABIN V. DRĂGOI, MONOGRAFIA MUZICALĂ A COMUNEI BELINŢ, Craiova, 

Edutura Scrisul Romanesc, 1942, pp. 139-140/6. 

14. Cfr. FRANCO ALFANO, Milano, Ricordi, 1 955, p. 3. 

1 5. Cfr. Rom4nia Musicală, Bucureşti, XIII, n.6-7, pp. 15-28; IJJ, pp. 1 -4, IV, pp. 47-8. 

1 6. VASILE TOMESCU, George Enescu el )'Italia, trad. it. Mara Chiriţescu, in Muzica, 

Bucureşti, IV, 1990, pp. 77-97. 
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La stessa slructura son ora mostrano una Can:wna a n 11olata a Capaci 
(J>alcrmo) e pubblicat;i da Roberto J .cytl i : '·1 

„ __ ... - . .... „ rP ---·-··- Si-i Io - -·- �uc 11n - :ft 

240 

,,,, . ,  doa -



, :.• 

, 2 .  �· 

1 .. · „ 
��·· .. <��l�.+..�!;-,:-t"�·'., . � 

241 



242 



.Su-- ym -- !lo - mt'n bu - fra ----- $;'z qu _ ni'-- ri'( kim Xrr-$lat tO- #t ii 

�---��==-6--.=F·�.::::.r-·� * . .  • . .  • • • 
ti' ttcl - mon ·-----·-· · ya 

:*·· 
���.'.

:::�
·�:��;::

��=-=-=-�:

:�:�
?[�· 

:::.·

7.:�.:;·:;�

=

�::�;���-: 

Kfrr• 1.1n- ur- .ra y mun-Ca 'Y 

tt. --�- -..--„ ''11 . „ . _ ,  __ „ 

gi 

iJc ----- yo-liq.sii --·-· " - 9nf, "' 

���:=::;:·:;� ·# - .. � . M, <ii\ .-.:;;:·. ·• cW":; 

M��:. c;o - rn.  c:,:; , !.On lt(ik __ Xu ni' __ _ 

U ·· ;1p .SfL ii - gă( ai' - tir • $411 /a 

i tk  -- 111 h1m „ - liµ tut - i'i' 

nn zil(. 00 - ţu� -ni'? 
lt 

. •·- • -+„- „. „•„ • *·-

f.Wn - ni .' 

�· '� .- �:��--��i:.:;:.:.::., „ _„-..--- :�:!0:;)���----�:;·:= 
Âl !}.X- mc - c;· nO m0 - 9ii nciH t>fr- dii/ nv.: .... -l:� u 1;_• 

„ • • •  „ • - -·-

. „ e:-1 
ba "". niik ti:i 
16 

• • • "-,���, • • 

f5 
fi • -• 71f' , 

ta'.di>, , o 

• � .... _„ • • 

90 
f7 __ 

+· · ·· " • 

�„_)" „ • 
rnat ' )(ou - r ;·_ 001'0 ?  

�- . • • 
Ar. - Cc ml" Jt0p sOw-mOk ---- dOn ii sir- <:i1 �im )Io�- qo min .  m0 . gă 

243 



. !1US!CA DI 

(JAETANO BR AGA 

1 
Soprano o Tenore 

â?!t=.1 
IOZflM 

Canto e P i anofor te. 
· \.· . 2 . Jfez�0:_�Stjp .p Bs.ritono 

lt:;JWd . Fr. .3._ n11eti 1. SO 

®) '  
* G: �!iE?s��.!c.& C . •  � MI LANO (11 ROMA - NAPOLI-.PALERl"\0 - LONDRA °'P""·-··--'1,,n.fiiltfl> Mirh .,.,,.,..,.�m--.�„..-,„o....-� n.wwli 

-.- -· -·- -- . . 

( p�'"'•' �„ 11.1:f ) 

244 

:10:.1111 8 



Lavinia COMAN 

PIANOFORTELE - CREAŢIE A GENIULUI ITALIAN 

La cumpăna dintre secolele a l  XVII-iea şi al XVIIl-leCI Europa trăia 
febra căutării unor noi echilibre de forţe, a unor noi structuri de guvernare, a 
unor noi moduri de a gândi, a unor limbaje şi real i tăţi ma teriale 
nemaiîntâlnite. Marea mutatie ce se produce în acest timp în diferitele 
domenii ale comunica ţii lor prin crearea de canale, d rumuri pavate, 
deschideri la mare, îmbogăţirea spectaculoasă a capacităţii flotelor determina 
o acceleraţie semnificativă a ritmului de mişcare, scurtează distanţele, 
apropie ţinuturi şi populaţii, favorizează schimburile comerciale şi culturale. 
Astfel, oamenii comunică îndeajuns pentru a se cunoaşte şi pentru ca „ anu
mite influenţe să se exercite la nivelul reprezentării şi a l  gândirii". I) 

După cum bine se ştie, în secolele al  XVI-iea şi al XVII-iea călă toriile 
artiştilor aveau ca ţintă întotdeauna sudul, Italia reprezenta o adevărată 
Mecca pentru orice artist. În vederea consacrării profesionale, itinerariul 
muzicianului trecea în mod obligatoriu prin Italia. Un exemplu celebrissim 

· ne arată cum doi titani ai muzicii, născuţi în acelaşi an - 1 685 (şi în acelaşi an 
cu Domenico Scarla tti), este vorba despre Johann Sebastian Bach şi Georg 
Friedrich Haendel, au cunoscut o puternică diferenţă de popularita te în tim
pul vieţii lor, întrucâ t Bach a trăit retras şi nu a părăsit nicioda tă pământul 
german, în vreme ce Haendel a fost aclamat şi sărbătorit din I talia pană în 
Anglia. Numeroşi compozitori şi-au i talienizat numele, pentru a fi mC1i 
preţuiţi în ţara lor. Astfel a procedat  însuşi prinţul claveciniştilor francezi, 
Frarn;ois Couperin, care şi-a publicat primele lucrări sub pseudonime ita-

liene, pentru a-şi asigura succesul. 
În secolul al XVIII-iea misionarii, artiştii şi tehnicienii ita lieni încep 

să se îndrepte către Nord, cu toate că I talia rămâne încă centrul cultural şi 
artistic al Europei. Din cauze economice se produce în această perioadă o 
adevărată hemoragie de muzicieni italieni. „ I talia seamănă cu un vulcan în 
erupţie care îşi împrăştie bogăţia incandescentă în toată Europa. 2) Din 
mulţimea de muzicieni fa imoşi care împânzesc capita lele, curţile princiare, 
reşedinţele nobililor de-a lungul şi de-a latul continentului, vom evoca doar 
pe Giovanni Battista Lulli (1 632-1687), devenit Jean Baptist Lully, iscusitul 
florentin care, printr-o întâmplare fericită, ajunge să-şi găsească rostul la 
Paris şi accede, prin abilita te şi stăruinţă, până în fruntea ierarhiei, 
înlă turându-i pe colegii francezi, obţinând favorurile regale şi privilegiile 
absolute, pentru că a ştiut să ofere Curţii balete şi o operă pe gustul francez. 

Marile cuceriri culturale italiene triumfă pe întregul continent .  
Barocul lui Bernini şi  al lui  Borromini, crea t la Roma, este asimilat din nordul 
rusesc până în Spania, care-l trimite apoi dincolo de Atlantic. O al ta invenţie 
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epocală,  opera, născu tă d in  ideea declamaţiei muzicale a Camern tei 
Fiorentina, devine prin crea ţia lui Claudio Monteverdi, o dramă muzicală, 
replică sonoră a barocului arhitectonic. Ea constituie cea mai specifică 
întruchipare barocă a spiri tului de inven tivi tate şi virtuozitate, de artificiali
ta te şi sinteză, în care, ca şi in arhi trectură, se produce o metamorfozare a 
genurilor artistice, rupându-se limitele dintre sculptură, pictură, arhi tectură, 
teatru şi muzică. 

În legă tură directă cu evolu ţia spectacolului liric, geniul plastic i tal
ian, este deasemenea, creatorul scenografiei ca artă a iluziei optice, care in 
secolul al XVII-iea devine arta decorului teatral vazut in perspectiva . Sunt 
adesea evoca te de specialişti minunatele scenografii crea te de Bernini, 
Torelli, Borgonio, Galli-Bibiena, Juvarra, sau cele ale renumitilor Gallari. " 

Vom evoca apoi, într-o uimire nesfârşită fa ţă de înzestrarea muzirnlii 
a poporului i talian, arta belcantoului, promova tă de maestrul Oratoriului si 
al Belcantoului Giacomo Carissimi ( 1605-1 674), autor al tra tatului Ars can
tandi, in care a pus bazele „cânta tului frumos". Este vorba despre ,1cea poză 
de voce cu rotunjimilt• şi virba tiile specific, atâ t  de indragită de publicul de 
pretu tindeni. Nu putem trece cu vederea nici stranietatea fascinantă a vocilor 
cristaline ale castra ţilor i ta l ieni care au făcut mare vogă, fiind o expresie a 
artificiu lui baroc, al nenaturalului, nici vocile de al tiste întrebuinţa te pentru · 
roluri masculine. 

Tot in I talia, la Roma, se înfiinţează in anu l  1 632 primul tl'atru de 
operă permanent, la care publicul îşi plă tea intrarea . 

Pe de a l tă parte, stilul concerta nt al muzicii instrumentale se 
plămăd eşte tot în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi <1rie culturală medi teranean<, .  
Insăşi terminologia muzicală  aflată şi astăzi i n  vigoare, internaţion<1lizată şi 
acceptată pentru totdeauna, îşi <1re originea în secolul al Xll-lca i tali<1n. Iar 
Crcmona şi Brescia au dat  pe cei m<1i iscusiţi crea tori de viori din toate tim
purile - familiile de lutieri Ama ti, Guarnieri, Stradivari, favorizând, prin per
fecţionarea instrumentelor cu arcuş,formarea nucleului orchestrei simfonice 
moderne şi totodată desăvârşind mutaţia spre monodia solistică acompani
ată şi prefaţând apari ţia virtuozului instrumentist. Prin toate aceste inven ţii 
epocale, ca şi prin încă multe al tele, I ta lia rămâne laboratorul estetic a l  
Europei ş i  un centru a l  modei în artă. 

Ca o expresie de culme a artei baroce, artă prin excelenţa a mişcării, 
a metamorfozei, a efemerului, stilul concertant initia t  de Arg<1ngelo Corelli 
prin ale sale Concerti grossi, masivi ta tea şi strălucirea, dar şi inventivitatcil 
v<1ria ţionali'l, cul tivarea „formei care curge", se reunesc pentru a produce 
ace<1 "meraviglia" cu mijloacele muzicii instrumentale eliberată de cuviint, 
emancipil tă de servitutea textului, valoroasă şi expresivă prin sine însăşi. 

Tocmai în momen tul de culme al dezvoltării barocului muzical prin 
arta organistică a lui Bach şi Haendel, ca şi prin vituozitatea rafinată a 
claveciniştilor Domenico Scarlatti şi Franc;ois Couperin, germenul noului işi 
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face apariţia. Acesta se conturează sub aspectul stilului omofonic, a l  
monodiei acompania te, ca reacţie la complicatiile ş i  fastul exagerat al  stilului 
polifonic. În anul 1 750, la dispariţia lui J.S. Bach, o întreagă epocă muzicală. 
se află în amurg, marea epocă a stilului contrapunctic. O nouă orientare 
plutea în aer, venind dinspre Franţa şi Italia, fiind adoptată de publicul mu
zical abia cucerit şi susţinută de muzicieni, intre care se disting fiii lui Bach . 
Le style galant sau Io stile sueto, stilul omofonic, avea să marcheze trecerea 
muzicii din biserică. în salon, iar pe planul structurilor sonore, trecerea de la 
construcţia de fugă la cea de sona tă . Procesul durează căteva deceni i  şi pre
supune adoptarea, ornamentică. foarte elaborată, o expresie a bunei cuviinţe 
mai presus de forţă, abandonarea aspectului prolix, stufos. Se cere un nou 
gen de melodie, un nou fel de textură., o simplificare a conţinuturilor. În zorii 
noii epoci, muzica era chemată să. ofere "cu claritate şi adecvare un conţinut 
elegant, grn ţios şi delicat", mai degrabă decât "furia furtunoasă a pasiunilor 
dezlănţuite." Stilul galant apare în Europa secolului al  XVIII-iea în operele lui 
Pergolesi şi Sammartini, precum şi la Stamitz, C. Ph. Em. Bach şi la reprezen
tanţii timpurii ai şcolii germane de compoziţie vocală. Instrumentul cel mai 
adecva t cerintelor noului stil, în contextul dat, avea să fie pianofortele. 

Creatorul primului instrument muzical cu coarde şi ciocănele, capa
bil să producă nuanţe cu caracter contrastant - piano e forte -, Bartolomeo 
Cristofori, s-a născut la 4 mai 1 655 la Padova. Era, fără îndoială, cel mai bun 
constructor de clavecine din Padova în anul 1 687, când principele 
Ferdinando de Medici, fiu al Marelui Duce Cosmo I I I  şi merituos interpretat 
la clavecin, aflat în vizita în acel oraş, rămâne încântat de clavecinele create 
cu atâta artă de meşteşugar şi ii invită la Florenţa . Fapt este că în volumi
noasa corespendenţă a principelui apare o scrisoare adresată. de Cristofori, 
din Florenţa, pentru angajarea unui cântăreţ, în anul 1 693. Iar în 1 709, când 
omul de li tere Maffei vizi teazâ Florenţa în încercarea de a obţine patronajul 
prinţului Ferdinando pentru al  său Giornale dei lettera ti d ' I ta l ia, admiră, 
probabil, noua invenţie a constructorului. În volumul V al  acestei lucrări, 
publicat în anul 1 71 1 ,  el atestă că Bartolomeo Cristofori construise deja patru 
"gra vicembali con piano e forte". Maffei descrie aceste instrumente, trei d in
tre ele fiind de forma obişnui tă a unui mare clavecin, iar al pa trulea având o 
construcţie diferită şi aspectul asemănător ca formă clavicordului şi spinetei. 
La aceste instrumente genialul padovan realizase schimbarea epocală:  coar
dele, în loc să fie ciupite ca la clavecin, sunt  lovite de un ciocănel articulat - o 
micii pies<i acoperită cu piele de porc. Acest ciocănel cade la loc, în poziţia 
iniţială, dup<i ce a lovit coard<i, care vibrează liber şi apoi este oprită din 
vibraţie de către o surdină. Cioctmelul se opreşte la un anumi t moment din 
cădere, ramâne nemişcat într-un punct, pentru a-şi relua apoi cursa şi a lovi 
din nou coarda, producând un alt sunet. Pilot, eşapament, prinzător, surdină, 
pârghie sau levier, iată câteva elemente de tehnică a construcţiei prezente in 
mecanismul primelor pianoforti create de Cristofori. Elemente esenţiale care 
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se regăsesc în principiul constructiv a l  pianelor moderne. În plus, în anul 
1 720 Cristofori inventează principiul "pedalei celeste", adică atenuarea sune
tului prin deplasarea tastaturii, mecanism ce funcţionează şi astăzi la pianele 
cu coadă, sub acţiunea pedalei stângi . JI 

Din păca te, invenţia epocală a lui Cristofori avea să treacă prea puţin 
observată, mai degrabă ca o curiozitate, fără a se bucura de succes comercial, 
iar meşterul s-a întors degrabă la fabricarea de clavecine, din a căror vânzi\re 
a trăi t  tot restul vieţii, pănă la 27 ianuarie 1 731, când s-a stins Iii Florenţa . Din 
moştenirea sa, doar trei pianoforti au înfruntat timpul ajungând până în 
zilele noastre. Cel mai vechi, data t  1 720, se păstrează la Muzeul Metropolitan 
de Artă d in New York, al doilea poate fi admirat la Muzeul de Instrumente 
Muzicale din Roma, inr ultimul, din 1 726, se află la Muzeul de Instrumente 
Muzicale al Universităţii din Leipzig. •1 

Cercetările efectuate în secolul al XIX-lea pentru a se localiza ate
lierului maestrului au  rămils fără succes. De aceea, istoricul Puliti înclină să 
creadă că. prinţul Ferdinando i-ar fi dat o încăpere în i\cest scop chi<1r în 
Palatul Ufizzi, cu atâ t  mai mult cu cât, după moartea prinţului în anul 1 71 3, 
el a continuat să lucreze în slujba Marelui Duce, având în sarcină întreţinerea 
celor 84 de instrumente muzicale lăsate de principe. Cam jumătate dintre 
acestea erau clavecine şi spinete, iar şapte d intre ele purtau chiar semnă tura 
lui: "Bartholomeu de Cristoforis Patavinus Inventor faciebat Florcntiae anno 

Nu se ştie care ar fi fost soarta pianofortelui florentin, dacă 
marchizul Francesco Scipione de Maffei nu ar fi descris "minunea" admirată 
de el în anul 1 709 în al său Giomale şi dacă numărul respectiv al revistei din 
1 71 1  nu ar fi fost tradus în limba germană şi publicat în Critica musiCil, în 
1 722. Şi dacă meşterii timpului căltt toreau puţin, în schimb l'i se informau 
citind presa . Pe această cale a lua t cunoştinţă Gotfried Silberman d in Dresda 
de  instrumentele lui Cristofori. El a adaptat principiul, ferindu-se S<\-1 
menţioneze pe autor, a lucrat zeci de ani cu obstina ţie pentru a perfecţiona 
noul instrument, l-a supus analizei critice a lui Bach, s-a ambiţionat şi a reuşit 
să realizeze exemplare performante care încep să cunoască. succesul .  Dar 
marile perfecţionări vor fi realizate de doi elevi ai  săi, Stein şi Zumpe, care 
vor dezvolta în paralel cele două mari şcoli de constructori de piane, şcoala 
vieneză şi cea anglo-saxonă. 

Aproape ignorată în timpul vieţii sale, invenţia lui Cristofori câştigă 
teren în deceniile următoare, iar faima inventatorului creşte post-mortem. 
Astfel încât la 7 mai 1876, în lăcaşurile basilicii Santa Croce din Florenţa este 
pusă o lapidă înfăţişând un ciocănel de acordaj şi purtând urmă toarea 
inscripţie: 

" A Bartolomeo Cristofori I Cembalaro da Padova I che I în Firente 
nel MDCCXJ invento I ii clavicembalo con Piano e Forte / ." 
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Spre pioasa aducere aminte a pleiadelor de pianişti de pretutindeni 
şi de totdeauna. 

NOTE 

1 .  Chaunu, Pierre, Civiliza!ia Europei în secolul luminilor, 3 volume, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1 986. 

2. Popa, Afrodita, Pianofortclc în oglinda tipului său, Edi. muzicală, Bucureşti, 1994, 
pag. 23. 

3. Levaillanl, Denis, El Piano, Editorial Labor, Barcelona, 1990, pag. 1 3. 
4.  Lcvaillanl, Denis, op. cit., pag. 1 3. 



Gheorghe DUMITRAŞCU 

LA MEMOIRE D'OVIDE DANS LA VISION DU 
DOCTEUR I. C. DRĂGESCU ET DE REMUS OPREANU, 

PREFET DU DISTRICT DE CONSTANTZA 
A LA FIN DES XIX-a SIECLE 

La conquete de l'independencc de Roumanie a ete, naturcllcment, 
suivie par la realisation d 'encore un pas vers l'accomplissemen t de l 'uni tc 
d 'Etat: le retour de la Dobroudja, archivieille terre roumair1f', au sein de la 
Patrie, en 1 878. 11 

En Dobroudja, ruinee par Ies guerres et par Ies occupation etrangcres, 
l 'Etat roumain a anvoye un personnel admin istratif de tout premier ordre �', 
conformement au p lan et aux efforts de M. Kogălniceanu, ministre des 

Affaires Exterieures et ensuite de J'Jn terieur, homme de science renomme 11• 
La prefet de Tu lcea, G. Ghica, et de Sil istra Nouă, Tobias Ghcrgheli, avaienl 

ete ministres et celui de Constan tza, Remus Opreanu, procureur genecral a la 
Cour de Cassation a Bucarest. L'armi Ies hauts fonctionnaires nous rappelont 
le professeur I. Bănescu, la poete Al Macedonski, l'ecrivain et d iplomate de 

plus tard, O. Zamfirescu �i. 
Des ouvrages scientifiques des plus serieux soulignent le fait que, 

apres 1 878, la Dobroudja a connu une periode d 'extraordinaire essor, sous 
tous Ies aspects 51: on va ensuite parler de la contribution de deux des hau ts 
fonctionnaires de Dobroudja, intellectuels de grande valeur, au developpe
men t de la culture dans la contree, en geneeral, au renforcement de l'esprit 
pan-la tin, des traditions de la cul ture clasique, ayant en commun un pro
fonde admiration pour la vie et l'oeuvre d'Ovide. 

" 
Remus O. Opreanu, prefet de Const<1ntza, en tre 1878-1 882, - est ne en 

1 844 a Bucarest, dans un familie de patriotes olteniens -, pasee en 1866 la 
l icence en droit a Paris et en 1869 la doctorat en etudes clasiques a Pisa "'. 

En 1870 il fait des cours de philosophie et d 'h istoire ancienne a 
l 'Universite 71 de Bucarest, etant egalement l'auteur d'un peti t roman ilUtobi
ographique dont l'action se passe en l ' I talie de sa jeunesse. Cette oeuvre este 
dediee a son frere . . . .  „ Romulus "1• 

Ă Constantza i i  a deploye une fructeuse activite d'homme-d'Etat, 
juriste, intellectuel de vaste et humaniste culture, laissant des traces 
indelebi les. 

„ 
Quant a Ioachim C. Drăgescu medecin en chef du district de 
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Constantza entre 1879-1892 •1, ii existe un bibliogrnphie valeureuse mais qui 
ne parle presque pas de sa periode passee ici. 

I I  naquit en 1844 a Blajel, pres de Mediaş, effectue des etudes de 

rnedecine, a Vienne, Budapeste en Bucarest, et en 1 871 , apres deux ans passee 
en Italie, ii passe son doctorat a Turin. 
II  publie des articles particulierment combatifs dans Federatiunea et Familia, 
ecrit des romans et des vers a sugets politiques, lies a la lutte nationale des 
Roumains de la Transylvanie 1111• 11 vient en Dobroudja immediatement apres 
la rein tegra tion de la province. Vu la situation de cette contree, extraordi
nairement difficile du point de vue sanitaire, la fonction de medecin en chef 
du district exigeait a la pois energie, initiative, esprit de sacrifice, intell igence. 
Les comptes rendus publies dan la presse locale 1 1 1 et Ies valereux ouvrages 
d'education sanitaire prouvent que le dr. Drăgescu a joiu de toutes ces qual

ites 121• Homme de vaste culture, il s'afirme en Dobroudja dans la direction de 
societes cul turelles 1)1, ecrit de la litterature, est en corespondance avec V. 
Alexandri et M. Kogălniceanu "1, est president de la Ligue Culturelle d u  dis

trict de Constantza 151• Ayant etudie en Italie et professant  Ies idees progres
sistes de son temps, Ies memes au fond pour Ies deux pays, l'etablissement 
des relations bonnes, voire amica les avec certaines personnalites de la vie 
culturelle et scientifique italienne, apparait comme na turelle. 11 avait une 
grande et avouee appreciations pour Mazzini. 11 ·corespondait avec 
Garibaldi, la lettre de a demier datee la 28 decembre 1 869 souscrivant a ! 'idee 
generale de fraternite latine 1"1• l i  a en d 'etroites relations d'amitie avec Erico 
Amante, president de la Cour d'Appel de Macerata et fondateur du journal a 
titre-programme "La Confederazione latina". Une des lettres de ce dernier, 

publiee dans "Amicul familiei", prouvait d 'une cote ses sentiments pro
roumains, l'appreciation accordee a l'armee roumaine en 1877 et, d'autre part, 
l'admiration pour la courage du jeune Etat roumain devant Ies pretentions de 
certains Grands Pouvoirs, ce gui le determine, a une moment donne, ecrive 
que "les Roumains sont les prerniers-nes de la Rome eternelle et qu'ils meri
tent de porter le nom de Rournains" 17). 

L'idee de ! 'Unite latine traverse toute l'activite de I. C. Drăgescu, sa 

conception se conjugnant avec celle d'Erico Amante et de son fils, Bruto. 
Ce dernier traduit et repand a travers l ' l talie !'apel de 1.C. Drăgescu, 

concernant la fondation a Rome d'une bibliotheque latino-roumaine et l'or
ganisation d'un Congres panlatin '"1• 

Si nous avons trant insiste sur la biographie des deux homme et sur 
leur cul ture classique, c'est pour qu'on puisse comprendre que l'action de 
reevaluation du passe, de la signification d'Ovide dans la cadre de ce passe 
de la Dobroudja et l'oeuvre des hommes d 'un culture briliante. Remus 
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Opreanu a pris l'initiative de la recherche systematique, scienti fique des 
monuments arheologiques de la Dobroudja '"'. Les decouvertes, faites a tou t 
bout de champ, Ies telegrammes et Ies raports envoyes a ! 'Academie attiren t 
l 'attention d u  haut forum scientifique sur Ies antiqui tes de la Dobroudja et 
ses nombreuses interventions le prouvent bien wi. Nonobstant Ies decisions 
de l'Academie, de concentrez tous Ies vestiges arheologiques a Bucarest, 
Remus Opreanu Ies fait ressembler a la Prefecture du district, dans la cour et 
dans l'enceinte de loquelles ii organisa i t, en 1879 meme, le premier rnusee 
d'histoire de Dobroudja ou ii guidait, lui-merne, Ies groupes d'eleves et d 'e
tudiants venus d 'autre coins d u  pays : 1 1 •  

Dans ce contexte, un pouvait pas o mettre l'heritage d 'Ovide 2:1, d'au
tan t  plus que l'idee de la construction d'edifices monumentaux et de monu
ments "hante" reelernent la Dobroudja de cette epoque-la 2-'': Ia refection de 
mosquees, la construction d 'une cathedrale roumainte a Constantza, l'erec
tion d 'un monument dedie a la rein tegration de la Dobroudja, d 'un antre
construit, celu i-la a Tulcea 2•1 etc. 

Tous Ies ouvrages historique et documents reconnaisset que la merite 
de l'ini tiative, de l ' insistance pour la realisation du monumen t d 'Ovide 
appartient premierement a Remus Opreanu 2-». 

Le dr. Drăgescu "un distinque ecrivain, un ardent philo-ityalien, ama

teur de classique !atins", comme dit Bruto Aman te, s'est immediatement 
attache a l ' in i tia tive de Remus Opreanu concernant l'erection d'un statue d'o
vide a Constantza en quel sens i i  fait de la propagande, tient des conferences, 
informe la presse i talienne. 

Attire par l'intensite de l 'activite deployee en Dobroudja pour l 'erec
tion du monument, Bruto Amante, devenu entre temps secretaire general du 
Ministere i talien de l'Instruction publique fai t  en 1884 un voyage d'etudes a 
Constantza pour se convaincre qu'il sagissait de l'antique Torni, bien de rele
gation d'Ovide. Hote de I .  C. Drăgescu, ii visi te la viile et la region, connait Ies 

personnali tes locales, Ies decouvertes et Ies ouvrages scientifiques2•1• De retour 
en Italie, ii ecrit un livre au sujet de ce voyage et revien t sur la theme dans 
l'autes livres ulterieurs 27l. Enfin, I. C. Drăgescu, lui-meme, puolie en brochure 

la conference tenue par lui  en casine de Constantza au sujet d'Ovide li<'. 
Bien qu'un historien de l'erection de la statue d'Ovide et de ses 

peripeties u lterieures n'est pas encore apparu, nous sommes quant meme Ies 
beneficiares d 'une bibliographie en la matiere redigee par Florica Postolache i..i.  

Dans ce cadre, nous nous interessons uniquement a la contribution et 
a la lutte de Remus Opreanu. 

A une epoque ou l'identite Constantza-Tomis n'etait pas, pour beau
coup de monde, ne certi tude. Remus Opreanu en est un partisan determine. 
Les decouvertes fai tes aux annees ou il habite Constantza, Ies contacts avec 
Ies specialistes roumains du temps renforcent ses convictions. Il connait 
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Bruto Aman te, envoie aux m uses de Rome et de Su lrnena des p i eces 
arheologigues en provenance de la periode ovid ienne de la cite ,"'. 

Lorsqu' i l  n 'etait p lus prefet, a ses frais i i  fai t  trois voyages d 'etudes en 
I ta lie. I I  y a etabl i  des relations avec des savants et Ies a utorites. 11 n ' a i me par 
l 'ancienne statue de Su lmona et trouve, en la personne d u  scu l pteur Etore 
Ferrari, l'homme Ies p lus ind igue pour la m aterial isation de son i dee. 

Les fra is pour J 'erec tion de la  statue sont tres grandes, Ies l istes d e  

souscrip tion o u  lu i  e t  I .  C. Drăgescu figurent parmi Ies premiers, sont insuff

isantes. 

Les taux de transport et douanieres sont teribles pour la bourse de 
Rem us Opreanu. Car c'est lui g ui Ies a supportes pour la piu part ' 1 1  

A la su ite de toute cette epopee gui, sous certa ines aspects '11, va con
tinuer, dans une atm osphere de vibrant enthousiasme, la sta tue a ete inau
g ure la 30 aout 1 887. Remus Opreanu, citoyen d 'honneur et represcntan t de 
la vi i le  de Sul rnona ''1, tient une impressionante a l loca tion ou i i  sou l ign e  l ' im
portance de l 'evenemen t en tan t gue moment de rapprochcment en tre Ies 
deux peuples- freres. 

Nous en citon guelgues fragmen tes J.11: Nous avons trouve „. ii chague 
pas, Ies grandioses traces des Roumains, n os ancetres, a vec fi l ia le piete nous 
avons admire leur vallum de defense, Ies ci tes, Ies m onumen ts et ce gue le 
tern ps des tructi fs avait  epargne de l eurs arte et  civil isa tion „ .  Nous a ussi, 
sang, (d 'Ovide, notre note) gent de sa gent, avons cru gue c'eta it  un devoir 
sacre des descendentes d 'honorer leur devanciers „ .  La sta tue d ira, documen t 
en bronze immortel, gue la Dobroudja a ete romaine, e l le va mon trer a tous 
gue nous sommes la dans notre rn aison paternel le".  

Cette m anifestation a ocasionne u n  echange de messages am icaux 
en tre Ies ministres de l ' instructions pub l i que des deux pays, soulignant la 
valeur symbol ique des deux pays, soulignant l a  valeur sym bol igue de 
l'evenement. Cest a partir de ce moment gue <latent Ies l iaisons en tre 
Sul mona et Constantza 151• Premier efet dans l 'opinion publigue, une maie 
"psychose Ovide" est  nee, de facon q ue cestions joumaux on noncaient de 
decouverte de sa tombe :ini. 

* 
En fin, dans ce cadre, nous nous permettons d 'ajou ter guelque chose 

au valeureux article de N. Lascu 171 au sens que aux traces d 'Ovide est a rrivee 
a Constantza, on 1897, un au tre italien, le savant, Angelo de Goubematis �'1• 
A cette occasion, ii com pose, la-meme, un sonnet int i tule "Dai paese 
d 'Ovidio" sur la theme de l 'exile du grand poete et de la  l a tinite du peuple 
roumain.  

La poesie en i tal ien, et Ies essais de trad uction en roum a i n  et en 
franc;ais, nous Ies avans recemment pub l ies. 
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" 
Evidement, la position des deux intelectuels roumain par r<:1pport au 

culte d 'Ovide et l'erection d'une statue a Constantza a pour fondement leur 
formation spirituelle, leurs etudes en [ talie, ou ils ont passe leur doctorat, 
mais sourtout la conscience que, e cette maniere i ls cul tivaien t un symbole 
nous appartement et un margue de raprochemen t en tre Ies peuples roumain 
et  i talien. 
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POEZI E 

PROZĂ SCU RTĂ 





Nicolae MOTOC 

STAMPĂ CU AOOLESCENŢI 

Eram incisivi şi frumoşi ca d isperarea 
- tu I o lungană cu gură de păpuşă 
eu/un slăbănog cârlionţat -
confuzi şi ţepeni ca prostia 
care bântuia prin cancelariile marelui oraş 

Frica ne ţinea trena şi-n refugiul nostru secret 
- râpa lacului artificial seca t -
unde căţiva stejari tropăiau pe mal 
ne dădeau târcoale 
şi se-mbrăţişau sus-sus de tot 

Stânca de pe care-i priveam 
îşi înfigea colţii în lună 
şiroind de crăpături verzi 

O linie de muşchi marca nivelul unde 
ajunsese înaintea iubirii gingia apei 

Eram şi nu eram împreună -
fiecare la capătul opus 
al unui arc nevăzut încordat cu putere 
şi aşteptam însăpimântaţi 
să se frângă. deodată 

Dar cel de care ne temeam cu adevărat 
ne ignora 
şi lăsa frunzele galbene roşii 
să se rotească deasupra noastră 
câzând 
ca la o sărbtl toare a trecerii timpului 
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REPLICI 

Plaja e un delfin spintecat 
din care se desprind 
şi trepta t se despart 
coborând spre mare 
urme de femei/urme de bărbat 

- Hei «strigă urmele mici şi fragile» 
aşteptaţi o clipă 
până nu vine un val 
şi ne preschimbă în stavrizi/ in meduze 
Mai aşteptaţi o clipă . . .  

Rana călcâiului vostru stâng 
n-o să mai răsară pentru noi 
tânără în locul lunii 

Fără voi 
se face prea repede d imineată /se face zi . . .  

- Ţipete de fecioare 
băl tesc deja în noi 
«răspund urmele m<1ri şi grăbite» 
De cu seară 
s-au pi tit în noi ecouri 
de trupuri goale lovite de valuri 

Iar umbrele sunt străvezii 
se da tină ca beat 
întunericul 

Noi deja auzim soarele 
care nu-i decât un picior de femeie 
alergând printre stele 
cântând 
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FĂRĂ MASCĂ 

Te roteşti şi pâlpâi în zori 
- rânduit de mâini pioase 
în zornăit  de cădelniţi şi miros de tămâie 
deasupra botinelor roşii 
de curând deshumate -
foc mic din oase tinere 
şiroins de atingeri gingaşe 
de atingeri gingaşe 

Lângâ tine îngenunchez 
foc mic din oase tinere 
mai curate decât frica de moarte 
şi mâ rog celei care sub vrajă 
mi-a pus primele nume pe buze 
cu aceeaşi nevoie de iscusinţe 
a le tainei şi tărie în tandreţe 
şi tărie în tandreţe 

Lângă tine îmi scot masca 
Din scai/vrejuri de plesnitoare 
şi flori galbene fără nume 
«care nici smulse nu vor să piară» 
foc mic din oase tinere 
pornite si'\-şi caute rădăcini 
ce-nmuguresc şi-n mine 
înmuguresc şi-n mine 

Spre înserarea unui veac 
în care şi cerul înstelat 
e un mormânt deschis 
cu tremurat  de veşti ale crimei şi urii 
În tine îmi spă l faţa bolnayă 
foc mic din oase tinere 
să nu uit că mai există ceva sfânt 
mai există ceva sfânt 
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UN ACORD 

Un acord trebuie să. existe 
fără să fie refuza t 
ca intre ochi holograma urzită de ochi 
şi sensul acţiunii ei 
un acord care-mi scapă 
tocmai pentru că este evident 
sau evident tocmai pentru că-mi scapă 

Un acord încifrat 
cum e cel dintre strălucirea sânilor tăi 
parfumul ciorchinilor de flori 
şi sensul rotaţiei umbrei 
în jurul trunchiului schilod de salcâm 

Un acord ca intre transparenţa fulgului 
jucăuş din ciocul vrabiei 
- plus aşezarea lui pe prispa cuibului 
ca un material oarecare 
printre resturi de aţe şi fire uscate de iarbă -
şi gratia cu care puii îşi leagănă 
gâturile zbârcite şi roşii 

Ochiul este acolo printre ei 
şi pentru a se încununa c-o imagine 
oricum înscrisă în sângele lor 
mai subtilă decât aceea a zborului 
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IUBITA EFEMERĂ 

Puţine femei 
mai mult de-o vară 
mi-au rămas în preajmă /nici una 
una mai mult de-o seară -
credincioasă 

Cu-atât mai bine: 
Nimic sigur/nimic sacru 

Culeasă de pe leneşa faleză 
numai o fa tă 
«cc'I t timp s-ar înălţa la ţărm 
din şapte valuri 
pierind - cu ultimul străină -
în spuma anonimă» 
mi-a măturat trupu-n declin 
c-o aripă stelară 

Ce netede şi albe îi înfloresc şi-acum sus -
pincle/iar sânii reci în freamă t 
«din care unul clar mai mic 
c-un rest de zâmbet» 
ii aburesc sub 
răsuflarea mea 

Se zbate coapsa când palidă 
când sidefie şi-mi pune 
pe buze gust amăru i  de pepene 
cu miezul crud 

şi îmi răstoarnă-n suflet 
însorit 
miros de mugur putrezit 
iar braţele subţiri 
ii unduie cu pişcături de fulgere 
în întunericul din camera săracă 

Gesturi şi vorbe golite de iubire 
«CU toată graba rea 
de-a fi-mpreună 
cu spaima 
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şi constrângerea-i nebună 
cu umbrele de chire de pe plajă» 
agonizează încă 
uimite că n-ajung să treacă 
de trupurile noastre şi cad în amintire 

SPASME 

Uneori sunt un golf I oho 
Noaptea mai a les când deschid aripi 
din pulberi de sare şi oase 
şi mă ridic 
şoim deasupra norilor 

Se ridică pe urmele mele şi digul 
inorog furios în galop 
În adâncuri de zodii 
cu schelete pavate 
îi sună copitele 

Şi deoda tă se-adună înalt 
din răsuflarea lui şi a mea 
Un corn a lb îmi caută pieptul 
Mă rotesc cu ghearele înfipte 
în spinarea lui neagră 

Şi-mprcună cal de piatră /şoim de nisip 
- coama de a lge 
aripile de ceaţă 
ne tipă în vânt -
ne rostogolim pe trepte de valuri 

Ne rostogolim până când osteniţi 
ne retragem în aceleaşi limpezi tipare 
unde ne lingem rănile 
Până când 
trezită din somn 
ca o haită de lupi 
Marea 
se înfrupţă din sângele soarelui 
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ALTĂ RELIGIE 

Faleza încă sălbatică 
se deschide aceleiaşi depărtări -
altar cu trepte de valuri 
urcate împreună 

Acic revin ca un întemeietor 
al altei religii - a sfielii 
şi mă rog lângă fântâna cu izvoare să.rate 

Le cer bărcilor sparte 
pontoanele ruginite 
micului port de pescari 
să se învecineze cu acel niciunde 
unde ai fi rămas numai a mea 
de-aş fi avut curajul 
să te iubesc şi să te pierd 

Aici m-am multumit 
să-ţi port braţul ca pe o spadă 
cumpănită îndelung 
înaintea unei jertfe care n-a mai avut  loc 

Aici îmi deplăng buzele insăpimântate 
«ce-aş fi putut să fac 
pentru-un sărut ca o trădare?» 
pleoapa care nu s-a deschis 
în carnea ta albă 
în coiful părului negru -
coborâte de doliu 
pentru dragostea nimănui 

Aici tristeţea mea te-a ridicat la cer 
în puterea unei divinită ţi a absen ţei 
şi-acum 
îţi vorbesc ca din moarte 
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GEAM SPART ÎN IARBĂ 

Ţărmul roteşte chire 
şi naşte valuri 

Cioburi de gheaţă le culege umbra 
le fulgeră şi le mixează 
în miezul verii 

Tot ele întorc suavelor tulpine 
de scai ce taie cerul 
când m1işti ca de mac nins 
când măşti de oţetar ce sângerează 

Mă uit şi eu adânc 
mă uit până-asurzesc 
şi nu mai aud Marea: 

Sub fiecare ciob 
aleargă acelaşi copil nebun 
c-un fluier din cucută-n gură 

Aleargă vesel sub pământ 
şi uneori când crede că s-a rătăcit 
- dcşi-i că lăuzit de rădăcini -
suflă în ţeava verde 
şi scoate în brizele sărate 
un mic balon de păpădie 

URECHE PENTRU ALTĂ MUZICĂ 

Vai/ce ruşine 
în cele grăbite 
spre douăzeci de mii de nopţi 
ale vieţii lui 
n-ascultase niciodată privighetorea 

Extazul ei sub lună 
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«la nunta trecerii prin sunete 
din jumăta tea efemeră 
in jumătatea infinită a clipei» 
nu-i spune nimic 

El este un poet 
al păstorilor fără. blazon 

Sortit s-asculte ţipăt de cucuvea 
gângăvit cenuşiu de raţe sălbatice 
când dragostea şi moartea 
se-ntrezăresc egal de aproape 
prin ţeava puştii de vânătoare 

Chema t să decan teze văicăreli de chire 
când calcă în zori cu pas de paradă 
pe boga t garnisitele pubele din fa ţa casei 

Să trăiască singur cu vrăbiile 
care îşi au cuibul sub fereastră 

Fericit să le vadă 
cum se scaldă 
în pulberea d rumului 
mirosind a trup de femeie 
şi a tropăit de ploaie de vară 

Fascinat de mersul lor imatur 
care trezeşte dimineaţa în el un copil vesel 

Fragile umbre de aripi 
îl potopesc cu vechi 
răbufniri de cruzime 

I-aruncă praf pe buze 
să nu uite gustul ţărănii 
legănate de valuri 
unde unei mame tinere i se odihnesc oasele 
care în inima lui cân tă 
mai fermeca te 
decât privighetoarea 
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Casa mea este din sare 
într-un golf din sare 
Mi-am tăiat pipă din sare 
dorm pe sare şi beau sare 

Port aripă de rechin 
cam pe ceafă ca un coif 
şi drept spadă-mi bate coapsa 
un os tânăr de balenă 

Rar păstruga ia - să scape 
din năvod - chip de femeie 
ce-n genunchi îşi joacă sânii 
sărutaţi/muşcaţi de valuri 

Singur cum e depărtarea 
în ea însăşi răsturnată 
pun c-un ochi de lună nouă 
pun c-o geană de alt soare 

Şi-pândesc - ieşind d in timp -
să-şi arate chipul verde 
cu lungi cearcăne de sare 
vis în vis/himera apelor 

NOTE 

�) APEX - ciclu de poeme din antologia cu ;icelaşi nume. 
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Arthur PORUMBOIU 

SEMNELE LUI SATURN 

O catifelată dimineaţă de toamnă 
îmi bandajează sufletul 
cu sunete-albastre, 
şi aroma pîlpîitoare a porumbiştilor 
mi-aduce împăcare. 

Saturn 
nu mi-a inoculat în craniu şi-n vene 
devoratoarele-i semne. 
Ascult numai germinările paşnice 
şi-n zămislirea lor mă cufund; 
iluminat de bucuria 
posibilei reîntoarceri 

cîNTEc SIMPLU 

Dragoste - ură şi bucurie -, 
umblet straniu agitând febre; 
prin teritoriul sufletului absolută Sttipînă 
cum culoarea tristetii în jerbe. 

Sîngele-n svîrcolire spre 
ieşirea din templul tău sacru, 
iti aude, î ti simte poruncile aspre, 
şi-n palme-i intră mirosul de n;icru. 

Seminţele tale ca stîlpii îşi pun 
rădăcinile; şi nici-o ieşire din Tine nu-i! 
Se modelează febrele, se supun 
ca forma gîndului în sta tui .  

Totu-i iubire! Căldură ce nu lasă fum. 

SÎNT ZEUL 

Sînt zeul cu aripi de ţăran 
trecînd prin somnul străzilor lunare 
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şi plîng pc palma femei lor 
ingropii te-n somn, ca-n ceară 
ghearele unei păsări necunoscute. 
Trec spre Cîmpie ducînd străzile -
grape mari, obosite-n somn, 
şi risul e-nceput 
de inchiderea gurii; doar răsuflarea 
galbenă mai curge pe pămintul  
lustruit  de gesturi miriapode. 

Cei în somn îngropaţi 
veghează trecerea mea lunară, 
de aceea nu strig 
şi-mi string gîndurile şi mă-ncălzesc cu ele 
şi-ascult burghiile de frig 
găurind canale în stele 

INVECTIVĂ 
Tuturor îmburgheziţilor 

Voi aveţi maşini sclipi toare. 
Aveţi femei cu braţe şi pulpe 
mirositoare (purpuriul se vede 
ca-ntr-o oglindă străvezie); 
aveţi case-ngropate-n covoare roşii 
unde sint cusute zilele tinerei lucrătoare: 
astfel, chiar peste palmele ei 
călcaţi cu grabă, fără sfială . . .  
. . .  Eu am doar o voce care se-aude 
uneori, foarte încet, 
dar cind v-aduc neliniştea - acid -, 
ea vă devoră, vă arde, 
somnul vostru se fisurează; 
nu mai e întreg 
ca un  trandafir greu de miros. 
Covoarele vă alunecă de sub picioare 
trase de mîini nevăzute. 
Maşinile devin coşciuge 
şi spaima-i singura icoană 
care consumă din voi ! 
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IAR TU 

Nu vor mai fi nici muzici stăpîne pe auz; 
ara-vor doar pe palme cu sunete albastre, 
şi în pupile fi-va doar trupul tău, confuz 
cioplit cu grabă-n unghiuri aspre. 
Şi orele-ncordate, ca arcul lui Ulise, 
prin mine or să umble - lacomi agenţi secreţi, 
şi vor imprima-n pupilele deschise 
neîndurătoarele peceţi. 
Vedea-voi numai moarte 
şi se va-ndcpărta 
fluidul caldei linişti, 
iar Tu nu vei mai fi a ta? 

PE îNGERUL NEGRU 

Pe Îngerul Negru l-am întîlnit ieri. 
Eu mă sfărîmam într-o cafenea banală, 
şi mesageri mici îmi cu treierau chipul, 
încercînd să fixeze clipa-n care voi fi prada lor; 
trist era zîmbetul (ca un crin castrat de parfum), 
şi chiar cuvîntul obosise, 
însă-o lumină vindecătoare 
se instaura-n sufletul meu! 

IN MEMORIAM 
Mamei melc 

Peste gura mamei mele s-a fixat bronzul tăcerii .  
Stînjeneii vineţi ţipau înfricoşaţi, 
Şi lumina bucuriei salvatoare 
nu s-a mai născut! 
Mi-au rămas pe mîini cîteva fulgerări de raze; 
ţărîna mamei le-a cerut 
şi eu am rămils singur 
şi fără apărnre! 
Dumnezeu unde era? 
Putea să oprească mina neîndurătoare? 
De ce n-a făcut-o? 
Nu mi-aş mai fi amintit versul :  
"O, mamă, dulce mamă . . .  " 
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Şi ce lumină frenetică 
mi-ar fi cucerit fi inţa ! 

STARE DE SEPTEMBRIE 

Lumina-i moale ca o blană de jder. 
Ochii mei sînt protejaţi de cer. 
Sufletul meu e ocrotit ca sămînţa-n pămînt. 
Paşii levitînd ca sunetele a lbastrului vînt. 
Acum devoratorul Saturn 
E înfrînt ca o frunză ce loveşte un turn. 

METAMORFOZĂ ÎN VIS 

Mă lucrează timpul ca pe-un metal 
într-un atelier de sudură; 
îmi ia aerul, şi-mi lasă 
o urmă de lustru pe gură. 
Amintirile mi le scoate încet; 
la fel privirile unde trăiau munţii mei, 
şi din auz dispar sunetele clare, 
iar căldura inimii 
e o coroană străluci toare. 

INSCRIPŢIE PE O PIATRĂ FUNERARĂ 

Eu n-am crezut niciodată 
că trupul meu va rezista Timpului, 
însă am ştiut : vocea mea 
nu poate fi maculată de moarte! 
Eu fusesem născut într-o d imineaţă de Martie 
nu pentru a anunţa un nou strigăt, 
ci prntru a-i spune morţii: 
"Tu nu mă poţi anula!" 
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Sorin ROŞCA 

într-o ţară din est 

Ţară d in est -
ramă goală 
a unei foste duminici 
cu îngeri la poartă, 
ţărm ca umbra lupului 
pusă la sare 
în vânt, 
flamură mării în agonie 

Cum stă într-o rână 
pe marginea coclită a mileniului, 
urbea mestecă indiferenţă 
visând cum Fortuna şi Pontos împart 
pruncului tău nenăscut 
ultima conservă cu lână de aur; 

în astă vreme 
drumul mi-e smuls de sub tălpi. 
Orbii cei tineri îl adună 
pe osia nopţii în care 
am ascuns în vizuina unei stele 
ultima clipire înainte de iarnă 
a genelor tale. 

Zilele-mi rămase sub piele 
sunt zvârlite în burta chitului; 
le iau în primire melcii 
zugrăvindu-le cu dâre-zăbrele . . .  

Într-o ţară din est -
ţărm ca umbra lupului 
pusă la sare, 
e o patrie zăvorâ tă în carnea mea 
cu mine, 
cu speranţa, . .  . 
cu disperare .. . 
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Balada unui negustor de clipe rare 

La hanul cu un pui de îngeroaică 
în lesă unui negustor de clipe rare 
se poticnesc toţi sfinţii din Levant 
şi-n nopţi târzii poşta lioane 
pornite-n galbenă uitare, 
cu vara-n care te-am aflat 
ascunsă-n cufere, sub aur, 
cu şapte cerbi de înhămat 
şi-un colţ albastru de balaur 
drept călăuză prin pustia 
atâ tor zile scorojite 
pe talpa unui zeu senil, 
cu umbra ta ţesută-n flamuri 
deasupra unui cer în care, 
la hanul cu o îngeroaică numai ochi, 
mor cu măsură, învelit în sare 

Doar tu, doar eu 

Doar tu, 
plimbiind în zgardă un cartier sinucigaş, 
cu dame-papagal 
stârnind emoţii canine, 
cu prunci gălbui, 
cu ofiţerul în cizme-sufertaşe, 
cu nunţi funebre 
şi înmormântări divine, 
cu o clopotniţă în care zace iarna 
şi-un orologiu anunţând ironic 
ceasul nimănui, 

doar eu, 
îmbătrânind in post 
sub lupă, 
lunetistul, 
zilnic vânzându-mă indiferenţei tale, 

doar tu, doar eu, 
vânat şi vână tor 
şi ce va mai rămâne, poate, 
după . . .  
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Mereu mai depărtarea 

Tu eşti plecată călare 
pc sufletul meu 
într-o amintire, 
eu îmi adun păcatele 
pe clopotni ţa verii, 
lumea se închină şi se destramă 
şi-i loc de îngeri 
în despicătura serii. 

Cade într-un cerb ţipă t de pasăre, 
vine în sihăstria mea 
iscoadă, o întrebare; 

mereu mai depărtarea îmi eşti 
şi câ t de aproape 
moartea se îmbracă-ntr-un vers 
când se destramă între aripile lunii 
capricornul 
cu o şoaptă a ta în spinare 

Străfulgerare 

Plouă lasciv prin Levantul acestei amieze 
cu tinere doamne în galben -
vitral i i  
captive-n ferestre de târg, 
cu păsări ca nişte întâmplări foşnitoare, 
cu peşti s trăvezii nălucind fără noimă . . .  
printre turle aproape destrămate de vânt . . .  

Plouă lasciv în portul unei zile banale, 
motoarele zeilor alungaţi peste mare 
torc monoton, a temporal, întrebări; 
nu-i nimeni să plece urechea 
sub iarba ca lmă dar neiertă toare, 
pe obrazul neras al castanului 
înfloreşte o clipă lumina 
prelinsă de pe umărul tău 
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lngerul sătul de iască 
Îngerul sătul de iască 
a sărit în cer să pască 
viaţa-mi dusă-ntre cuvinte 
cât să-mprejmuieşti tăcerea 
şi hotar să nu se ştie, 
cât să-mi fug mereu din preajmă 
şi să-mi torn în oase gerul, 
chit că astăzi, poa te mâine, 
din ulcelele pustiei 
ispiti-vor saltimbacii 
cea demult dospită-n taină 
porţie de bucurie 

Arheolog în periferiile cerului 

Mă strecor câteodată în mare 
ascuns în sămânţa închipuirii, 
cobor prin venele ei 
până-n periferiile cerului 
mai transparente decât pielea de înger; 

departe de ură şi dragoste, 
marea nu aşteaptă pe nimeni 
şi nu se grăbeşte, 
marea nu are timp. 

Singura întrebare am devenit eu, 
neb1mul din sămânţa închipuirii 
răscolind prundişul cerului 
după cioburi de zei 
şi stele cu toarte de amforă 
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Pe-o stradă dinspre toamnă 

Cum simţii neliniştea 
pe după grumaz şiroind pe aer, 
ori privirea ta să fi fost, 
ori nebună închipu irea, 
am inventat îngerul în cel tramvai 
uita t  pe-o stradă di nspre toamnc'i, 
cu întrebări ce-ţi trec prin palmă 
şi roţi împotmoli te-n rai, 
dar pe sub şoaptele rebele 
cu gene lungi de inorog, 
zănaticul îngere, 
nesă tulul cu aripă 
te-a fost ascuns în abur verde, 
schimbându-mi-te-n ban de colb 

În insectarul dinspre est 

În insectarul dinspre est 
chiar negustorul dă fa limente 
vinde în pierdere 
creveţii clipelor când 
întâmpla rea mai fo tă vreo bucurie, 
ori din cea bună la toate 
gelatină 
din colţ de stea, 
ori muţenie spăimoasă, 
semn că pe-aici 
totul poate să se dărâme 
chiar mâine 
într-o cucuvea de melancolie 
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Cristian Tiberiu POPESCU 

COPILUL ŞI PORUMBELUL 

Fiecare oraş mare îşi are mitologia lui. Da, da, cuvântul pare potrivit: o 
mitologie citadină, cu legende despre oameni celebri, despre întâmphiri 
ieşite din comun, despre locuri în care s-au petrecu t lucruri deosebi te - şi la 
această listă s-ar pu tea adăuga multe „etc"-uri. Cam tot o astfel de legendă 
este pentru Bucureşti ceasul de la Universitate - locul clasic de randez-vous. 

Tâ nărului proaspâ t student în capitală îi ajunsese la ureche această leg
endă,  aşa că nu a sta t  în cumpănă să-i dea tocmai aici întâlnire fetei. S-a 
gândit  că bucureştencei atare lucru i se va părea un adevărat act de cul tură 
din partea lui şi, de asemenea, o dovadă a integrării sale - a integrării totale 
şi definitivă, în legătură cu care nu poate rămâne nici un dubiu. 

S-a înfiinţat deci cu trei minu te mai devreme, pentru a fi sigur că el va 
ajunge primul, aşa cum se cade, ca să n-o facă pe ea să-l aştepte. 
Punctualitatea era poli teţea regilor - aşa se spunea; astăzi însă se cuvine să 
amplificăm zica la: punctualita tea e politeţea celor aleşi. Era mulţumit de 
gândul său, aşa că începu să se plimbe cu paşi mari prin dreptul pasajului 
subteran. 

Aruncă o privire fugară spre ceas; era exact ora. 
Trebuie să apară ! Privi iscodi tor buchetul de flori: frumoase flori i-am 

lua t. O s-o dau gata! Ea poate nici nu se aşteaptă să-i aduc flori . . . Ba cred că 
se aşteaptă - zâmbi. Probabil că o să mai întârzie vreo trei minu te - ca să fie 
sigură că eu am ajuns înainte. 

Privea printre oamenii care treceau grăbiţi - voia s-o vadă de la d istanţă, 
să poată face câţiva paşi in întâmpinarea ei. 

Frumoasă fa tă ! Frumoasă din cale-afară! ... Hei, ia seama! Ce? Te-ai 
aprins? Şi ce dacă m-aş fi aprins? De ce nu m-aş aprinde şi eu? Oricum, nu se 
poate spune că am gusturi rele . . .  Tresări: Nu cumva am uitat  biletele de ci
nema acasă? 

Bagă iute mână în buzunar şi dădu de ele. Răsuflă uşurat .  
E-n regulă ! Mă făceam să râs. Eh, oricum aş fi  inventat eu ceva. Spuneam 

că-n u ltima clipă m-am răzgândit .  N-o mai duc la film, o duc la . . .  Unde s-o 
duc? Doar ne-am înţeles să vedem filmul ăla. Dar ce-mi veni acuma să mă 
gândesc ce-ar fi fost? Bine că nu le-am uita t. Doar sunt parolist! Am zis film, 
film s<'I fie! 

Aruncă iar privirea spre ceas. 
Au trecu t cele trei minu te. Ce-o fi cu ea? Oare ea s-o fi gândit  să în târzie 

cinci minute, nu trei? Ca să fie sigură că ajung înaintea ei . Ei, dar cum naiba 
îşi închipuia că eu o să întârzii cinci minu te?! Dar poţi să ştii? S-o fi gândit 
po<tte că nu reuşesc să ajung la timp. Mă rog, acum asta e.  O să-mi 
povestească ea . 
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Îi veni în gând imaginea ei când se cunoscuseră. 
E oare atât de frumoasă pe cât o văd eu ? Dar cum?! Doar ochii mei nu 

sunt „ .  altfel! Şi-apoi ce contează? 
Îşi aminti de o poveste în care iubitul îşi vede iubita mult mai frumoasă 

decât e ea în realita te. 
Ce era? O povestire, o nuvelă? Dar ce importanţă are? Important e că acum 
o aştept pe ea şi nu pe alta .  Cum - de ce să n-o recunosc? - importan t  e şi că 
nu vine „ .  Bine am mai ajuns! Până aici ţi-a fost, băiete! Stau acum emoţionat, 
aşteptând-o pe dânsa sil binevoiască şi să vină. Pe „dânsa ". Pe unica „dânsa", 
care m-a făcu t s-o aştept emoţiona t. Dar asta este! Ce? Parcă mai am pe unde 
să scot cămaşa? Nu mai am! Şi dacă tot nu mai am „ .  

Ridică ochii spre ceas: trecuseră şi cele cinci minute. 
Ce se în tâmplă cu ea? Nu trebuie să tolerez asta - să devină obişnuită . 

Ce -şi închipuie ea? Că eu o s-o aştept ca un prost pânâ s-o învred nici să 
ajungă? Se înşeală amarnic! Trebuie să pun lucrurile la punct de la început ! 
„. Ei, nu trebuie să fii aşa intransigent. Poate s-a întâmpla t ceva . Nu trebuie 
s-o sperii de la început.  În fond, pu tea să mi se întâmple şi mie s-ajungă ea, 
şi eu să nu fi ajuns. Se poate întâmpla! Atunci mă aştepta ea pe mine. Eu 
vorbesc aşa, iar sărmana de ea probabil că se frământă acum în vreun auto
buz şi e disperată la gândul că eu o aştept, iar ea a în târziat. De fapt, nici nu 
mâ cunoaşte bune. Se poate aştepta să fiu supărăcios. Sau pur şi simplu să n
o aştept. Să n-o aştept şi să plec. Trebuie s-o mustru cu bunăvoinţă „ .  sau să 
n-o mustru deloc „ .  dacă nu e vina ei. Acum o să apară alergând . 

Spunăndu-şi asta, se surprinse încercând un gest de a ridica buchetul de 
flori ca pentru a-l oferi . Şi-o închipuia alergând spre el cu pletele ei lungi în 
vânt. 

Are un păr minunat. Minunat i-ar sta alergând cu pletele în vânt. Poate 
undeva pe malul mării, când se porneşte furtuna şi valurile lovesc 
amenintător în coastă şi vântul  suflă asurzi tor „ .  Minunat i-ar sta pe un ast
fel de ţărm de mare. Poate acolo este locul ei ideal „. N-o cunosc bine, în 
amănunt nu ştiu mai nimic despre ea. dar mi se pare că ştiu ce ar fi ideal pen
tru ea . Hm! Curios „ .  

Pe muchia unuia din tre in trândurile ferestrelor de la subsolu l 
Universităţii şedea o bătrână cerşetoare. Ochii i se opriră brusc asupră-i. În 
prima clip<\ aproape se înspăimântă de urâţenia ei. Îndată însă îşi dădu 
seama că urâţenia aceasta nu-i din cele înfricoşătoare, şi îşi explică totul prin 
fa pul că el o aşteptase pe ea, îşi pregătise ochii să vadă frumuseţea ei, aşa fel 
încât a tunci când îi apăru urâta bătrână cerşetoare, ghemuită acolo, în 
intrândul ferestrei, urâ ţenia ei nu-i pu tuse apărea a l tfel deci'l t 
înspăimântă toare. Mai mult se miră însă de faptul că până a t�mci n-o văzuse. 
Cum oare? Cercetând-o mai atent observă privirea tâmpă şi senină a bătrânei 
cerşetoare. Era urâtă, dar înspăimântă toare nu era. O clipă ochii l i  se 
întâlniră, dar înţelese că bătrâna privise undeva prin el, sau poate înainte de 
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d, oricum fără să-l vadă sau fără siH,:;i dea scama că-l vede. 
Oare asa va ajunge şi ea, minunea mea pe care o aştL•pt acum cu buchetul 

de flori în mână? 
Se ui tă spre ceas. Mai mu l t  de şi un sfert! Privi neliniştit spre oamenii care 

trecem1 fc'1ră să-l ia în seamc'l. Cău tc'l chipul ei. 
Te pomeneşti cc'l nu vine! Poate-mi de plasă. S-o fi răzgândit. Sau poil te 

chiar dL' când îmi promitea că se va întâlni cu mine nici n-avea de gând s-o 
facă . S-o fi intMni t  cu al tcineva, care i-a adus bilete la al t  fi lm. Îmi vine să rup 
flori le as tce1 de necaz. Şi-a bă tu t joc de mine. Precis şi-a bătu t joc. Acum o fi 
s tând şi-o fi râzând d e  mine. Are şi de ce - sun t  un caraghios adevăra t „. Mai 
vine oare? S-o mai aştept? Chiar sc'l nu mai vină? Nu se poa te! 

Ciudat, ii veni în gând cea mai veche imagine pe care şi-o putea aminti 
d in toa t<1 vi;i ta lui .  O imagine din „ .  prima lui copilărie. Îşi aminlea cum ple
case în zi de s,1 rbc'ltoare la târg cu tatai lu i .  Văzuse acolo multe minuna ţii ce
i înc.'111 tilseră sufletul de copi l, deschis spre to;ite mirncolcle lumii. Mai mult 
dt'cci t orice ii  plăcuse insc'l un porumbel. Ceru ta tă lu i  să i- l  cumpere. Îi expli
case c;'l acela e un porumbel ccllcl tor; e un truc a l  cresccl torilor să vândc'l 
poru mbei călc'l tori, ccki aceştia se întorc înapoi, oriunde ar fi duşi şi după 
oricâ t<� vreme. Aşa sun t  porumbeii călă tori. „Nu, porumbelul meu se va 
i1w<:'l ta cu mine„ va mânca numai d in mâna mea şi nu va mai vrea să plece de 
b mine nicioda tă " - aşa spusese a tunci, şi se rugase a tc'lt de mult, î�câ t tatăl 
sfârşi prin a i-l cumpăra .  l i  dusese acasă şi i i  băgase într-o colivie. Işi petre
cei1 toa tă ziua cu el. lşi scotea d in colivie, pentru a-i da să mănânce boabe d in  
pi1lme, i i  m;'ingâia ş i  îşi lipea capul de el, cu d ragoste, cu  toată dragostea pe 
care o dt'1rui d oM prietenului  cel mai bun. Îi povestea tot ce făcuse când nu 
erau împreuni\, Î<l r  porumbelul î i  răspundea gungurind. Erri convins că dacc'l 
i-a r fi di1 t  drumul din colivie, porumbelul n-ar fi plecat, 1;>i totuşi ceva ii 
retinei'\ . Un gând ascuns, nelămuri t, o temere. Însă într-o zi îşi luă inima în 
d in ti .  Îi vorbi, îi spusese cc înseamnă pentru el, că-i prietenu l  lui  cel mai bun, 
cc'\ vreri să-l aibă ală turi totdeau na - iar el sc'l ştie asti1 -, apoi deschise uşi ţa co
l iviei. PorumbC'lul în tcîi ,  întâi pri rcă temC1 tor, ripoi se ridică în zbor, făcu o 
roa tc'l la rgă pe d easupra, dupc'l rn rc se înal ţă ,  se făcu un punct tot mai mic şi 
se pierd u sub cer. L-Cl aştepta t  mai multă vreme, ii aştept<t şi după ce ştiCl bine 
că ii asteapt<i în zadC1r, d;;:r porumbelul nu s-Cl mai în tors niciodri tă .  

Acrnsti1 era crn mi1i veche imC1ginc din viC1 ta l u i  p e  care şi-o amintea . Aşa 
cum u l l im<l imagine era chipul ei, al minuna tei ea pe care o <1şteaptă în ZCldrtr. 
Vii1 ta lui e d rumul d intre aceste două imagini? Prea puţin vesel l ucru ! 

Să n-o lu<im în tragic! - îsi zise. 
Privi i,u la ceas. Trecuse de şi jumăta te. 
Nu mi1 i vim� 
Roti o privire largă . Nu se zărea de niciunde. 
Poa te n-o s<:i se m,1 i  z<irească nicioda tă. Nu mC1i vine. Am aşteptat-o mri i 

mu l t  d e  o jumă ta te de  orc'l . Nu m<ti vine „ .  
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Şi ochii i se opriră din nou pe bătrâna cerşetoare. Se îndreptă spre ea şi-i 
întinse buchetul de flori. 

- la-Ie matale. Să le vinzi! lei nişte bani pe ele. 
Bătrâna îl privi cu aceiaşi ochi tâmpi. Îşi dădu seama că nu pricepe, aşa că 

îi  puse florile în poală, deasupra măinilor ei încrucişate, se întoarse şi plecă. 
Unde să se ducă? Acasă nu avea chef să meargă şi nici la filmul pentru 

care cumpărase două bilete. Porni pe bulevard, în jos, spre Cişmigiu. Îi veni 
ideea să se ducă la un prieten care stă tea vizavi de Liceul „ Lazăr". Nu-l găsi 
acasă. 

Aşa sunt prietenii - gândi - când ai nevoie de ei, ia-i de unde nu-s. 
Mai mult mecanic, o apucă acum în sus pe bulevard . Mergea agale, 

privind distrat  spre cei ce treceau pe lângă el. 
Poate n-ar fi rău să văd totuşi filmul - îşi zise, şi iuti pasul .  
Deodată se  opri. La  câtiva paşi dinaintea lu i  apăru bătrâna cerşetoare, 

apropiindu-se încet, cu buchetul de flori în mână. Şi ciudat din nou, n-o 
văzuse decât atunci când se afla deja la câţiva paşi . Bătrâna cerşetoare se 
apropia târându-şi un picior, ca o molcomă mişcare de tra nslare, şi 
exprimând în totul o imagine tâmpă şi senină. 

- Ce-ai făcut, bătrânico? N-ai avut cui să vinzi florile? 
Fără să-l privească, bătrâna trecu pe lângă el şi abia d upă ce se depărtase 

la doi paşi, tânărul o auzi răspunzându-i: 
- Nu-s de vânzare. Astea le-am primit eu. 
Şi bătrâna se depărta încet, încet, ca o suită de imagini succesive in spatiu, 

târându-şi un picior. 
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Dan PERŞA 

NERO 

M-am uitat împrejur şi nu ştiam ale cui puteau fi vorbele ce au 
repovestit, ale servitorului să fi fost, m-am întreba t şi am privit spre el, dar el  
era ţeapăn ca duşmănia, ca ebonita şi  totuşi altcineva nu le-ar fi  putut spune, 
şi pentru a mă salva de îndoieli pustiitoare, mi-am zis câ numai el putea fi, 
căci a mai vorbit servitorul cu altă voce, iar acum îmi păru că ar fi fost glasul 
bunicului, dar nu credeam că bunicul să fi rostit apocalipsa, fie ea şi naivă . . .  
Eu am vorbit, auzii un glas grav, fornăit ş i  ameninţă tor ş i  când privii, am 
văzu t pe Nero prăbuşit în tronul său larg, Nero, atât de enorm cuprins în 
grăsimile lui şi veşmintele albe cât zece cearceafuri, cu degetele cât pâlniile, 
încinse de inele nărtoase, cu antebraţul cât un vier, cu ochii înfundaţi în 
sli'minile feţei. Era cât statuia lui Baal şi privii de jos spre el, de la labele 
picioarelor umflate cât două buturugi şi gambele în ale căror cărnuri 
sfidă toare intraseră adânc şireturile sandalelor romane şi la trupul lui 
revărsat peste marginile tronulti i şi la capul fălcos pus direct pe trunchi, căci 
gâtul i se îngroşase cât umerii, iar în spatele lui erau coloanele lui Apollon 
din Pavlovsk, iar în jur numai ruine. Eu am vorbit, spuse el, mişcându-se 
pu ţin, atât cât o putea face şi speriat l-am chemat în gând pe Decebal şi el 
veni cu tot poporul său, spre a lovi Roma şi oştirile Golemului, spre a-l salva 
pe Traian şi atunci Nero înclină cu mare greutate capul său şi huruirâ în el 
sicrie şi oase ca într-un mare cavou-catacombă, mă privii şi râse apăsat, îşi 
înal tă trompa, sumeţindu-şi caninii câ t fildeşii de lungi şi scoase un răget de 
colun şi-am auzit răsuflarea lui gâfâită, parcă împinsă d in burta chitului, ce 
sti\rni vân toasele şi oştenii au fost spulberaţi, i-am văzut ridicaţi în aer şi duşi 
leghe întregi, unii căzând zdrobiţi intre stâncile Tatrei, alţii în Devol, câ ţiva 
în Marea Moartă şi-n Cyrenaica puţini, pe câmpiile abia însămânţa te, print
re ciori, unde carnea li s-a sfârtecat şi ei s-au prefăcut în flenduri de carne. Da, 
eu am vorbit, spuse Nero şi acum uită-te la ochii mei putrezi şi m-am uitat, 
ochii îi erau ca două ugere de vacă mâncate de viermi şi uită-te la nasul meu 
rânced şi-am văzut cum din carnea lui necrozată curgeau sucurile vinete ale 
morţii şi uită-te la obrajii mei mucezi şi-am privit leşul lor a lbicios, dezagre
ga t de putrefacţie şi uită-te la trupul meu, spuse şi-am simHt duhoarea 
stârvului şi pestilenţa hoitului, încât mi se făcu grea ţă, şi curând mă voi trezi, 
spuse Nero şi mă voi aşeza în scaunul de judeca tă şi păşind încet, voi terciui 
întreaga omenire sub talpa sandalelor mele, căci sunteţi mai păcă toşi ca mine 
şi mi-a fost da tă pu terea peste voi, şi-am întins mâna, pentru a-i şterge prima 
li teră a cuvântului scris pe frunte, EMETH, dar nu ajungeam. Descrie acea 
literă, spuse Homer, care apăruse călăuzit de baston şi-am început să spun: 
este făcută din patru segmente şi pa tru este cifra crucii, am spus şi a tunci 
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monstrul se prăbuşi, topindu-se ca un terci puturos, o gelatină care s-a întins 
şi-a curs spre noi şi-apoi s-a strâns preschimbată într-un imens leu de mare, 
ale cărui cărnuri tremurau în înaintarea lui târâtă, de vierme şi-am închis 
ochii, înspăimântat şi apucându-mă de poala hlamidei lui Homer, l-am lăsil t 
pe orb să mă călăuzească în fugă . . .  Vom intra în viscerele timpului, i-am 
auzi t glasul şi o moliciune mă cuprinse, ca şi când m-ar fi ameţit un abur de 
oţet aroma t . . .  

Când am ieşit din tunel eram orbit de ameţeală, dar în tr-un mod 
plăcut, fiindcă mă simţeam aproape plutind, ca a tunci când cobori dintr-o 
maşină după ce ai călătorit mult timp cu vi teză sau ca a tunci când din 
întuneric intri într-o sală de bal luminată feeric şi totuşi, în orizontul vederii 
mele era crepuscul, o lumină parcă umbrită, fil trată de vegetaţia luxuriantă a 
unei lumi apuse, tropicale, o lumină lutoasă, negru-mierie, ca piele<1 feţei asi
aticelor blonde, ce bate în albastru, având fineţea cea rei. Privii în jur, cău tând 
pe Homer, dar nu mai era şi am văzut mişcându-se neliniştitor enormele 
asparagus dintre eucalipţi, ferigile cu frunze penate, războlite de ciorchini de 
sporangii, iar dintre ele se înălţa vertical aripa translucidă a unei ortoptere, 
ţesu tă fin, în mozaic iregular, din nervuri roşietice şi se mai înăl ţa un craniu 
acoperit cu piele roz de porc, fragmenta tă în plăci, ca la şopârle, şi-o spinare 
de rinocefal, cu coarda dorsală elastică şi frumos arcuită, făcută din pieli ţă 
fină, întinsă pe oase subţiri ca oasele de peşte, <1şa cum stă marginea pânzei 
umbrelei deschise pe spiţele întinse, iar pe craniu, intre două coarne cum 
sunt  cele de rinocer, călărea Aspasia din Milet, iar când ară tarea se ivi cu 
totul dintre frunze, condusă de femeie cu friiu de borangic legat la zăbala de 
aur înfiptă în gura-i, am recunoscu t acel trup imens, de leu de mare înaripat, 
cu picioare de şopârlă, verzi, era Nero, împăratul romanilor şi el porni, 
mânat de femeie, răsturnănd de-a valma cocotierii albi, bambuşii noduroşi, 
micile agave, gardeniile roz, dracila înfoiată, laurii, manglierii, stej«rii, 
velnişii, încât lăsa în urmă o cale pământoasă, zdrobită, foarte clară între 
boababi, chitri şi secvoia, încât l-am urn1i1t, mai cu seamă pentru maiestuoasa 
regină " bunului gust, până ce balauru l  ieşi din pădure, urmându-şi calea 
apoi printr-un deşert de aur arămiu, aflat  într-un veşnic crepuscul şi am mers 
pe dâra lăsa tă de el, până când am văzut că Aspasia, deşi ţinea frâul, ern cap
tiva monstrului, intre coarnele lui ca într-un turn. Şi după ce arătarea a tra
versat deşertul, s-a scufundat în ocean şi s-a prins să-l înoa te, ca un leviC1 tan, 
lăsând densu pra apelor zimţate doar botul cu Aspasia între coarne, aripi le lu i  
translucide, întinse pe ape ca două gondole, pe care m-am urcat, ş i  creasta Ci1 
un evant«i din spinare. Trecu prin Gibrnltar, tc'lia apele viorii ale Mediteranei, 
l-am văzut ieşind din ele în Delta Nilului malos şi undele i se scurge«u de pe 
trup ca un diluviu, suflănd din ele aburi ce i i  ascundeau pe alocuri, încâ t 
monstrul părea un pământ al începutului lumii. Se târî, împingându-se cu 
picioarele lui de şopărlă, de-a lungul ţărmului, până în Alexandria, oraşul 
Ptolemeilor, surpând cu greutatea trupului său temple şi mastabale, cu arip-
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ile lui sanctuare şi Marele Obelisc în vârful căruia tocmai răsărea soarele, 
enorm cheag de sânge şi se .îndreaptă spre Bibliotecă, făcu o spărtură în ea cu 
cornul ca o trompă din vârful botului şi pătrunse între rafturile cu giuvaeri
cale de cărţi şi a leside de suluri de papirus, îl auzii râzând şi ridicându-se ca 
a tunci câned l-am întâlnit întâia dată, drept Nero pe tron, scăpără un chibrit 
şi aprinse o torţă şi cu ea împrăştie focul în toată clădirea, hohotind neb
uneşte, cuprins de furoare şi strigând neîntrerupt Laudă ţie, Prometeu!, iar 
când focul căpătă atâta putere încât se făcu asemenea unui rubin translucid 
si trosnind, se aşează calm în mijlocul bibliotecii, pe un tron de aur şi argint 
bătu t în nestemate şi l-am văzut cuprins în vâltoare, pânâ se înroşi ca oţelul 
topit, când strigă: O, ce artist mare piere odată cu mine!, iar Aspasia se făcu 
răsurie, cu d iadema-i ruginie forjată pe cap şi cocul, în agrafe bordo, stacojiu 
ca o pară, cu fibulele veşmintelor, ţesute-n platină, purpuroase şi o văzui 
inăl ţându-se de pe creştetul monstrului, soră a zeiţei Atena, ca duh marmaz
iu şi înd reptându-se spre El-Kahira în zbor, se opri deasupra Gizeh-ului, 
intre marile piramide, ezitând între Kefren şi Keops, dar se lăsă intr-iun 
sfârşit pe creştetul Sfinxei, cufundându-se în capul ei ca într-o mlaştină, în 
care îmi dorii să mă afund şi eu . . .  
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Ovidiu DUNÂREANU 

PIETRELE DIN LUNĂ 

Mitu lui Stana avea lângă poartă două pietroaie. Rotunde. Galbene. Ca 
două lubenite uriaşe. Scobite de ploi şi de găngăniile ierbii. Nu se ştia prea 
clar cine şi când se descotorosise de ele, acolo, ori de unde proveneau, 
în trucâ t în coastele dealurilor din apropiere nu era nici urmă de vreo carieră. 
Unii, smochiniţi de bătrăni, dăndu-şi cu presupusul, susţineau că bunătăţile 
alea de stâncă n-au pu tut să ajungă în sat, decâ t cu două sute de ani mai 
înainte, când cel din tăi primar al  lui, Tudor Găliceanu, şi-a adus, ca le de cinci 
zile şi cinci nopţi, tocmai de la Canaraua Fetii, cu carele trase de căte trei 
perechi de bivoli, pia tra pentru temelia casei. Alţii, căutând palizi în toa te 
părţile, ca şi cănd s-ar fi ferit de cineva nevăzut, mărturiseau în şoaptă cum 
că acei bolovani enigmatici ar fi căzu t din lună. De generaţii îi ţineau minte 
lăngă poarta lui Mitu lui Stana, la colţul uliţei ce cobora d inspre ţelina. De 
generaţii, multi inimoşi şi voinici îşi încercaseră puterile cu ei, dar nici unul, 
pănă acum, nu fusese în st<1re să-i clintească. Şi, tot firoscoşii mai spune<1u e<'i, 
după miezul nopţii, la al doilea strigă t al  cocoşilor, cănd se arătau ielele şi 
ieşea scroafa cu nouă godaci a întunericului şi râmă întărâ ta tă la rădc'lcina 
propteleleor, zgălţăind din ţăţăni gardurile, pietroaiele se aprindeau fârc1 
veste. Era de ajuns să le zăreşti o singură da tă străluminarea verzuie, 
nepămănteană, şi nu mai erai om ca toţi ceilalţi. Oricăt ţi s-ar fi descăntat, 
oricăt te-ai fi dus pe la doctori şi indiferen t ce leacuri ai fi luat, nu-ţi mai reve
neai; te făceai năzd răvan, începeai să pricepi limba tuturor dobitoacelor, 
păsărilor şi florilor; începeai să auzi găndurile nerostite ale semenilor; 
rămâneai aşa cum te aflai - tânăr sau bătrân - şi nu mai cunoşteai moarte . . .  

Mitu lui  Stana şedea ghemuit pe cel mai  înalt  d in tre ele şi, rezemat cu 
spinarea de gard, cu coatele între genunghi ş i  fă lcile spriji ni te în podul 
palmelor, cu şapca uşor căzută pe frunte, încerca să dea de cap, în închipuire, 
poveştilor şi zvonurile nefireşti, greu de crezut, scornite pe seama pietrelor, 
neslăbindu-şi o clipă din ochi cei nouă copii care trebăluiau d inaintea lui în 
drum. 

Pe rogojini tari, întinse pe jos, băieţii învărteau, cu schimbul, de roata cu 
manivelă a maşinii de bătu t porumb, până-i treceau năd uşelile şi îi frângea 
oboseala; deşertau coşurile cu ştiu leţi în gura largă, hămesită, ca o pâlnie, a 
acesteia şi dispăreau val-vârtej înapoi în curte; unii vegheau cu privirile 
încordate ln discurile cC1re se răsuceau într-însn, ca porumbii s-o npuce print
re colţii C1scuţiti şi scâteietori ai  C1cestorn şi să nu scape ori să sară necură ţa t 
vreunul afară; cei mici, la curul maşinii, sporovăinu întocmai unor morişti 
stricnte, pufneau în cascade de râs şi strângeau, de-a buşilea, cu braţele, 
ciocălăii calzi, iar cu o bătătoare de mână îndepărtau de pe ei boabele 
nedesprinse, trăgând cu coada ochiului spre tată l  lor. 
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Fetele se foiau cel mai mult şi mai mult; umpleau banHele din grămada de 
boabe, se duceau pe fugă, abia a tingând pământul, într-o parte şi le vântu
rau; grăunţele ţepoase, albe, cât mărgări tarele, cădeau curate în albii de tablă 
şi zuruiau precum picăturile unei ploi repezi; foloştinele plevei se 
îngrămădeau din bă taia vântului asupra lor, li se vârau în nări şi in ochi, li se 
aşterneau pe creştet, pe sprâncene, pe umeri şi pe braţe ca o ninsoare 
neobişnuitil, uscată şi roşie. 

Şi maşina nesătulă: ranţ-ranţ! ranţ-ranţ! nu mai dovedea să înfulece 
cocean după cocean. Şi copiii, rânjind fără noimă, se îndemnau intre ei şi 
băgau, mai în glumă, mai în  serios, cu pumnul, în gură, boabele dulci de cio
cantină şi: ronţ-ronţ! ronţ-ronţ! - le mestecau cu nespusă plăcere; mai 
inghHeau şi câte o cană de apă din căldarea de ală turi, suspinau răcoriţi şi îşi 
vedeau de lucru cu şi mai multă râvnă. 

Mâncându-i din priviri, Mitu lui Stana si-a lăsa t gândurile să-i zboare în 
urmă, la anii tinereţii, când a luat-o de nevastă pe Culinca. E adevărat ca tre
cuse câtva timp de a tunci, mărturie stăteau copii care forfoteau acum prin 
faţ<1 lui, dar clipele acelea nesfârşite, intense, de lumină şi de zbucium, de la
nceputul căsniciei lor, îi erau încă vii în memorie, p.ircă se petrecuseră ca ieri. 

S-au cunoscut într-o primăvară, tot la bătutul ciocantinei, la Nini Ţipirig, 
un vecin de-al ei. Că tina, muierea lui Nini, a ticluit lucrurile atât de bine că, 
fărc'l să aibe habar careva, i-a făcut să se întalnească în acea seară la clacă. Ia r 
lor a tâ tea le-a trebuit .  A fost de ajuns să se vadă o dată şi au tras unul la altul 
precum dragostea la busuioc. În iarna următoare, la câteva zile după sfinţirea 
apelor de la Bobotează, au urnit nunta. 

Şi-n toiul petrecerii, cât era el de ginerică, ce i-a trăznit prin minte?! S-a 
pus şi a băut numai ţuică dintr-aia fiartă a doua oară, a luat invitaţii, mireasa 
şi lăutarii, i-a sui t  în sănii şi i-a dus drept la Dunăre. Dintr-un mal într-altul 
fluviul îngheţat bocnă . A cerut câteva duşti bulgăreşti care-ţi aprind cerul 
gurii şi-ţi pun sângele pe jăratec. Le-a mestecat şi înghiţit cu sămânţă cu tot, 
pe nerăsuflate. Apoi şi-a lepădat hainele de pe el, până a rămas în izmene, şi
a arunca t şi bocancii din picioare în zăpa dă, a apucat toporul, a spart gheaţa 
şi a dispărut prin copcă sub apă . A zăbovit câ teva secunde bune pe-acolo şi 
a ieşi t cu crăpoaicc, doldora de icre, în mâini şi le-a aruncat, hohotind, în 
poala miresei, ca şi ea, intrând din noaptea a ia în rândul femeilor, să prindă 
sămânţă asemenea peştoaicelor şi să-i umple casa de plozi mulţi şi frumoşi. 

În jur, nuntaşilor le pierise graiul. Dindărătul felinarelor afumate de vis
col se holbau la el, lăudându-i, în sinea lor, curajul şi tăria. Pe moment, însă, 
nici unul n-a fost în stare să înţeleagă rostul acelei năştruşnicie a lui. În 
înverşunarea chefului, au luat-o, cu toţii, ca pe o trăsnaie, ca pe o bravadă a 
unui mire pătimaş, înfierbântat de băutură, de jocul aprig al geamparalelor 
şi de nurii miresei şi ca pe nimic mai mult „. 

Nici la trei ani de la nuntă, Culinca nu dădea semne că ar rămâne grea . 
Din această pricină în viaţa lor începuse să se strecoare, prematur, o anume 
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stinghereală, pe care le-o puteai citi în ochi şi pe feţe. Iar lumea, de câ te ori 
avea ocazia, nu prididea să-i compătimească răsucindu-le şi mai tare burghi
ul  îndoielii şi suferinţei în inimi. 

Dar pe unde n-au umblat. Pe la babe, că s-a zis că era deochiată; pe la doc
tori, că s-a bănuit că era slabă de mijloc. Tot degeaba .  Şi unele şi a lţii i i  ii 
linişteau, incurajându-i, şi-i sfă tuiau să nu se grăbt•ască, să aibă răbdare, că 
toate vin la rândul lor, că nevastă-sa n-o să fie stearpă, că-i de soi bun, dar 
deocamda tă era prea tânără şi n-o să treacă mult şi o sa se împlinească la trup 
şi i se vor dezlega, şi ei, ca şi la a l tele, baierele pântecului; că aşa e făcut omul, 
să îndure in via ţă., pe rând, necazuri şi bucurii, iar răsph1ta Celui de Sus, pen
tru dragostea lor, vor fi copii, nu unul, nu doi, ci câh şi-or dori şi or putea sa 
crească, după pofta inimii. . 

Auzind toa te acestea, amândoi istoveau în colţul gurilor câ te un zâmbet 
plin de amărăciune, a mulţumire pentru osteneala celui sau celui la care se 
duseseră, şi se reîntorceau în sa t cu un licăr de speranţă trezit în adâncul 
sufletelor lor descumpănite. 

Stropul de nădejde nu ţinea decâ t o lună-două, p<ină când vede;iu că, din 
cate l i  se preziseră, nu se adeverea nimic. Şi a tunci începeau să-şi focă, i;ir, fel 
de fel de griji, fel de fel de gânduri. 

Da ce nu i-au dat, Culincăi, să bea - rachiu din ierburi crude, nepişcate de  
V<1rcolaci, lăptişor de ma tcă din stup reteza t în luna lui  cuptor - ,  ori să 
mănânce - piftie din mei încolţit, turtă din a lua t frământa t  cu magiun de smo
chine, lilsată la dospit în panacod nou de salcie, coaptil în ţest, în zori de 
T�1 rnoase când se aleg ouăle bune pentru cloşcă . 

· 

Au dus-o până şi la cmcea de leac de la Mănăstirea Dervent, unde, în post 
şi în rugăciuni, a bă tu t mătc\nii şi a gustat aghiasmă de la Izvorul Tii.măduiri i  
o săptămână încheiată. 

Au îndemat-o să sari.'I peste foc de paie şi vreascuri uscate, pe dea luri, la 
olărie. Au trimis-o înainte de răsăritul soarelui, la Dunăre, sub malurile de la 
Cişmeluţă, să se scalde şi să se tăvălească apoi prin otava înrourată. Au ţinu t
o la colţul ul iţei, lângă poartă, în puterea întunericului, numai în cămaşc'1, făril 
nimic pe dedesubt, aşezată când pe un pietroi, e<'lnd pe celălălt, poate ii ern 
sortit S<l fie fulgerată de străl impezimea lucirii lor. 

Ce nu i-au legat şi vârât la brâu, la ţ;'lţe, în păr, pe pântece, sub pernă -
crenguţe de bozie şi vâsc, smocuri de leuştean şi busuioc, lăsta ri de 
ruşină toare, vineriţă şi  năpraznic. 

Au udat-o cu apă vie, din fântână neîncepu tă şi neoglindi tă de stele, in 
care au risipit flori şi seminţe de tămâiţă, osul iepurelui, fetică şi centauree. 
Au uns-o la născătoare cu untu l  pământului crescut în muşuroi de furnici 
albe, cu scuipatul cucului încleiat primăvara pe ramuri înmuguri te de mog- · 

dai şi pisat în gălbenuş de ouă de prepeliţă. 
Au pus-o să arunce, pe înserat, goală, tăciuni aprinşi în marginea pădurii 

de la Câsâca, să vină lupoaicele tinere, nefătate, să-i mănânce, şi astfel să 
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prindă şi ea pr<'lsilă, ca şi ele. Dar tot zadarnic. 
„Scoateţi-o la lunatece, şi dacă n-o să rămână borţoasă, să nu mai ziceţi pe 

nume" - le-a destupa t capul Bouroua, o femeie de o sută douăzeci de ani 
bătuţi pe muchie, ce arăta de fapt ca una de cincizeci, şi care ştia ea ce ştia, de 
vreme ce se jura că văzuse cum iau foc pietrele pe care stă tea suit, el, acum. 

Nemaiavând încotro, i-au ascultat povaţa şi, pe la jumc'lta tea verii, au tre
cut-o, cu barca, pe Culinca, prin drept Valea Licinei de la Pârjoala, pe puiul 
de insulă Traina şi au lăsat-o, pentru o noapte, singură, acolo. 

Şi aşa, cum avea să destăinuie mai târziu, în ostrovul pierdut la mijlocul 
fluviului, luna îţi aurea ochii şi gtmdurile cu spulberătura ei de sidef, izgo
nindu-ţi-le într-o ademenitoare şi plăcută uitare de sine; de atâta amar de 
lumină, afară se vedea ca ziua; zânele - fecioare şi fete măritate, una mai fru
moasă decâ t alta, răpite de zmei şi ţinute în palate fermecate, ascunse prin 
codri neumblaţi de picior de om, s-au ivit, în cete, la miezul nopţii; în jurul 
lor roiau puzderie de rusalii albe, dantelate şi suave, în voaluri străvezii, 
aşişderea unor fulgi de zăpadă halucinanţi' lunatecele pluteau prin aer, 
umblau pe pămc'mt şi pe ape, cântau şi dansau, împrăştiau rod peste toate 
ci He le ieşeau în cale - păduri, izvoare, păsări şi animale, peste gâze şi peşti, 
stropeau cu rouă şi mimoznă florile şi ierburile. 

A doua zi, ajunsă acasă, urcând scările ceardacului , din cuibul guguştiu
cilor, ascuns în iedera de sub streaşină, şi-au înăl ţa t  capetele golaşe trei 
puişori gri-albăstrui, abia ieşiţi d in găoace. Pe temeiu l  acestui prim semn şi
a dat sema că nenorocul ei se isprăveşte. 

Parcă le fusese gura aiurită celor care-i îndemnaseră. să. aibe răbdare, să 
nu-şi poardă încredrea. Atinsă de mana sfântă a măiestrelor, Culinca s-a por
ni t să-i toarne, an de an, puradel d upă puradel, şi nu s-a mai oprit decât la al 
nou lea . Cinci băieţi şi patru fete. O măndrete de copiii, care de care mai 
bucălat, mai mâncăcios şi mai plin de viaţă. După truda cu făcutul a venit 
cela lăltă, cu crescutul lor. Dar nu s-au plâns la nimeni şi nici nu s-au descu
raja t, oricâ t de greu le-a fost. S-au descurcat aşa cum au putut, de unii sin
guri, până i-au  văzut mărişori şi au începu t să se ajute între ei. În fiecare 
primăvară, nevastă-sa ii a tingea cu frunze de nuc şi urzici peste creştete şi 
mâini, peste vine, să se înalţe chipeşi, să fie sănătoşi şi ageri „ .  

La toa te astea şi la  cca avea încă de pătimit cu e i  până i-o vedea oameni 
aranjaţi la casele şi rosturile lor, se gândea Mitu lui Stana, furat de o încântare 
molatecă şi de zăngănitul întrerupt, melodios al maşinii de bătut porumb, 
cc'lnd pe copii i-a apuca t fulgerător să-i chinuie burţile îndoptate cu ciocan
tină şi apă . 

Junghiuri, ca niste seceri, le-au spintecat stomacul şi astupat răsuflarea. 
Cleşti de raci şi gheare de ulii  păreau să li se fi înfipt şi chircit pe maţe şi le 
forfecau şi trăgeau cu furie de ele, să le sfâşie. Friguri şi fierbinţeli le vlăguiau 
şi zdrumicau măruntaiele. Gemând de mama focului, au lăsat tot ce cărau în 
mâini şi s-au desfăcut, la iu ţea lă, curelele şi cordoanele, şi descheiat nasturii, 
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de la pantaloni, rochii şi cămăşi. Slobozi te din strânsoarea hainelor, pântecele 
li s-au dezgolit albe-vineţii, ţuguiate şi ţepene, cât ditamai bostanii .  

Aşa cum s-au aşteptat, crampele au slăbit întrucâtva, ca să se întetească 
imediat cu o sălbăticie necruţătoare. 

Şiroaie de sudoare şi de lacrimi i-au podidit .  Încovriga ţi de durere, 
ţinându-şi burdihanurile în palem, copiii au prins să ţopăie de pe un picior 
pe al tul şi să zbiere, pe nouă voci, ca din gură de şarpe: 

„Auăleu! Burtaaa! Auăleu! Burtaaa meaaa!" 
Văicărelile şi  hohotele lor dipera te au pus pe jăratec mahalaua . Au dat 

buzna în drum şi  s-au aduna t grămadă, aşa cum s-au nimerit, toţi vecinii care 
se aflau la ora aceea pe acasă. Prima a fost Ştefana lui Târâmbâţă, o başoldin<i 
voinică şi întinsă la fugă, de lipăia uliţa sub tălpile ei. A apăru t cu poalele 
sumese în brâu şi mâinile şi gleznele scoase d in vraful de pământ galben, 
pleavă şi balegă de cal, pe care ii udase şi-l călca, amestecăndu-1, pentru lipi t 
prispa şi calcanul casei. S-a înfiinţat, sfârâindu-i călcâiele şi gâfâind cu limba 
scoasă de un cot, şi Fane Boboc, croitorul - un holtei îndesat şi băgăcios 
nevoie mare, mânjit de găinaţ pe obraji şi pe cămăşă, plin de fulgi şi fire de 
paie prin păr şi pe pantaloni, strângând sub braţ o găină porumbacă, în 
târtiţa căreia işi ţinea vârât un deget. Sărise ca ars din curnic, unde căuta 
păsări le de ouă, să vadc'I ce se întâmplă, ce este cu chilomanul ăla din stadă. 

Dar cine nu se găseau prin curţi, fiind zi de primăvară în amiaza mare. 
Niculae Năjicu, Mielu Radu, Nelu Bizechi, N icu Pascu şi Cornel Paenc1 l tc, 

numai în chiloţi şi cizme de cauciuc, sleisră bazinul Cişmelei de Piatră, îi 
curăţilseră pereţii cu perii şi lopeţi de lemn, şi ii văruiau de zor cu bidinelele 
să îi dezinfecteze. 

Gheorghe Căldare, bilrcagiul, îşi că trănea, sub salcâmi, luntrea . Vâra intr
un ceaun, ţinut la foc mocnit, un şomoiog de cârpe şi câl ţi legat la capă tul 
unui băţ de corn, şi întindea peste crăpă turile călăfătuite ale scândurilor şi 
peste zeama neagră, fierbinte şi lipicioasă . 

Mura Zarazu şi Veluţa Făgurel, muierea şi cumnata lui Vimu, ţiganul, clo
ceau pe furiş, să nu-i mânie pe ceilalţi săteni, în poliltă, precum oră tăniile, 
având fiecare sub fustă câte şapte cărămizi crude, să lege ploile şi să Ie 
izgonească departe de sat, cel puţin până când soarele şi timpul frumos le vor 
usca tulele lucrate în săptămâna aia, şi or apuca bărbaţii lor să le ardă în 
cuptolarele de sub maluri. 

Neagu Coţofană, meragiul, cunoscut ca un om retras, închis în sine, căruia 
ii plăcea contempla!ia, numai ce pusese scara şi se urcase in culcuşul lui d in 
vârful căpiţei de fân. Când n-avea a l tceva mai bun de făcut, de-acolo de sus 
urmărea, copleşit de fiorii unui vârtej ispititor, de emoţie şi de o dorinţă 
pă timaşă, întreaga mişcare a mahalalei. Uitându-se cu nesaţ din tr-un loc în tr
altul, iureşul privirii îi lua la scotocit tot ce-i răsărea pe dina inte. Nimic nu 
putea să scape de sub teroarea azurie a ochilor lui: uliţele întortocheate şi cei 
cc treceau atunci pe ele; casele cu pridvoarele, galeriile, stâ lpii, uşile si fere-
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stn:le vopsite în albastru; zidurile şi prispele însorite, orbitoare; acoperişurile 
din olană roşie; curţile dichisite, bogate, ale oamenilor gospodari, cât şi cele 
sărăcâcioase, dărăpănate, a le celor leneşi; gardurile noi, alinia te sau cele 
vechi, într-o rână; vacile, caii, porcii, caprele, oile, câinii, găinile, raţele, 
gâştele, curcile şi bibilicile; consă tenii cu preocupările lor; stivele de lemne, 
şirele de paie, glugile de coceni, unel tele de tot soiul; porumbarele şi celele
late acareturi mari sau mici din bătături; grădinile de zarzavaturi şi legume; 
livezile străjui te de d uzi ninşi de păienjenirea alburie a omizilor; oţetarii care 
cutezau să taie cu coroa nele lor sângerii şi rare pânza neclintită a cerului; 
lumina scăpărând din înaltul zilei, densă, înmiresmată, de culoarea caisei 
pârguite; guşterii cât butucii de vie, căţăraţi, d in bozii, pe pereţii coşcoviţi ai 
coşarului lui Nicu Caraculea, cocându-se la soare; cişmeau cu ulucile masive 
şi crucea ei semeaţă, iar niţel mai încolo, biserica veche de două sute de ani, 
ceva mai impună toare; fierăria renovată şi acoperită cu tablă, ca o casă 
simplă de piatră, ceva mai impună toare; fierăria lui Anghelache Bou Negru 
cu vânzoreala ucenicilor tuciurii primprejurul vetrelor aprinse, a foalelor şi 
nicovalelor ţiui toare; daracul lui  Iordan Chirea şi muşterii aşteptând liniştiţi 
lângă sacii cu lână să le vină rândul la scărmănat; tinichigeria lui Ion 
Mocănaşu, înţesată de burlane, cuptoare, ciurele, pâlnii, stropitori şi găleţi 
din tablă galvaniza tă; prăvălia babei Marinca Burtoasa cu borcanele de 
acadele, susan, alvi ţă, bragă şi seminţe de dovleac prăjite, aşezate la geam; iar 
mai jos de căşeria fraţilor Căpăţânosu, prin golişul pomilor, fluviul, ca un ful
ger de sineală, cu bărcile, bacurile şi şalupele agăţate de geamandurile ori 
trase la mal; şi, începând din marginea de d incolo a apei, în fundal, insulele 
şi pădurile de plopi canadieni, bălţile şi cotloanele braţelor mai mici, ce le 
despărţeau, imense pâcle verzi, închegându-se şi destrămându-şi conhlrurile 
ca într-un miraj, traversa te, în zbor, de stolurile albe ale unor egrete de 
mătase. Starea intensă de uluire în faţa acestor imagini îl ţinea sub puterea ei 
la nesfârşit, ore întregi, şi nu mai cobora de pe căpiţă decat odată cu căderea 
serii . 

În timp ce pândarul se pregă tea să i a  la scurta t  mahalaua, Droşchimina, 
văduva, înaltă şi subţire ca t o prăjină de hotit perele, strâmbă în toate cele -
nas, mâini, şolduri, genunchi -, cu părul ca flacăra, strâns asemenea cozii 
lungi şi groase a unei iepe încă tinere şi rele de muscă, pe vine, în adăpostul 
gardului lui Tudor Mereu, presăra frunze de pelin tocate mărunt, şi mesteca, 
răsucind o leapşă de lemn, în fiertura din cazanul de săpun. Din când în când 
se ridica îmboldită de dorinţi, se sprijinea de gard şi-i arunca, peste el, vecin
ului, ochiade drăgăstoase şi neruşinate. Flăcăul nu răspundea nici într-un fel 
provocărilor ei. Cu mâinile în buzunare şi capul pe sus. Tudor fluiera pre
lung, sficiuitor, înălţându-şi porumbeii .  Indiferenţa lui întărâ ta şi mai rău 
poftele tulburi ale femeii, mai-mai că-i venea să rupă scândurile, să treacă 
dincolo şi să sară pe el . 

Peste drum, la casa cea nouă a lui Nicolae Şorici, meşterii lemnari - Pican, 
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Dumitru Plătică şi Ion Sfreatcu - fixau de ziduri, cu scoabe prelucrate special 
de fierarul Bou Negru, grinda şi martacii padinei. Pălăriata, mărunţică, 
firavă, cu capul mic de păpuşă, faţa spălăcită, gura rotundă, buzele tăioase şi 
nasul cârn jupuit şi stacojiu, isprăvise de vândut pălăriile şi se oprise în 
poartă la Sandu Netezoi, căutând de vorbă. Acesta, ostenit, descărca d in 
şaretă desagele cu frunză şi coajă de scumpie, culese pentru vopsit sculurile 
de lână şicoadele de preşuri, hă t din păduriştile de la dereaua almalâienilor 
şi numai chef de stat la taclale n-avea. Miţa şi Vasilica, piticii gemeni a i  lui 
Dionişi, lăsaţi de capul lor la cazanul de ţuică din magazie, chercheli ti, 
dăduseră prăştina în foc, iar acum stropeau jerăgajul cu apă, să-i scadă pu t
erea, ca serpentina să nu mai hârâie şi să scuipe borhotul afară pe cumă, ci st! 
scoată numai rachiu-sacaz, mărgelat şi limpede ca lacrima . 

Cei pomeniţi pănă aici şi încă alti câţiva, vecini şi rubedenii - Ion Duda, 
împleti torul de coşuri şi panere din răchită, Costel Buga, zidarul, împreună 
cu nevastă-sa Gherghina şi cei doi băieţi ai lor, Tudor Câinoi, căruţaşul, cu 
fiică-sa Voichiţa, Marian Banu, marinarul de pe draga de nisip de la Gura 
Borcii, cu fetele şi ginerii, Marin Pană, vinificatorul, împreună cu cuscru-su, 
unul de-a lui âTopuzu, Ticatate, Marin Pornitu, Dinu Purcel, Ion Cotoiu, 
Toader Zburlea şi tizul său Toader Cuircă, Mitică Zgâilă, Mircea Ghirimbeţ, 
Constantin Pielemă ndră, Titi Al tâcolaci, Dumitreu Bolborici, Alexe 
Trâmbiţaşu, Despina lui Fâ tâilă, Tanţa lui Pârpârici, Uţica şi Naonică 
Vermorel, oameni dintr-o bucată, inimoşi, săritori şi la bine şi la rău, să-i pui 
la rană, cărora le plăcea să ştie, să vadă şi să audă tot ce era cu putinţă, de 
cum le-a ajuns zarva la urechi, şi-au lăsat treburile bal tă şi, iuţi de picior, s
au înfăţişat, din fir în păr, în drum la Mitu lui Stana . 

A apărut chiar şi Nicu Coroboaie, de d incolo de biserică şi şcoală, din 
spatele presei de untdelemn. Pe acesta, cât era ziulica de lungă, îl găse<ii în 
mijlocul curţii, năclăit din creştet pănă-n tălpi de motorină şi u lei ars, 
cotrobăind în ămruntaiele unui motor de tăiat lemne. Motorul şi-l cumoărase 
de curănd, după îndelungate egorturi, de la fraţii unui Vasile Stanciu din 
Almălău, care-şi adusese mireasa furată de la Oltina cu el,  iar când să dea să 
intre în sat, în vale la Sprâncenatu, nemaiputând să-l înfrâneze, se răsturnase 
şi murise. Încă nu-l pusese la lucru, ci doar îl terminase de repara t, dar deja 
se şi considera pricopsit de pe urma lui. Deja se vedea decimând mormane 
de steri de salcâmi, sălcii, plopi şi tufani, tăind mormane de dulapi şi 
scânduri de gard, şi câştigând o grămadă de bani, nu numia în sa tul lor, ci şi 
prin cele învecinate, ori bătând cei cinci kilometri, cu toţi ai săi, până la vie, 
ori până la moară, sau la urluitor. 

Aducându-i palele de vânt în auz frânturi din hărmălaia iscată d in senin 
la celălalt capăt al  mahalalei, cum aştepta el şi nu-i pica încă nici un client, 
nemaiavând puterea să rabde în nici un chip, s-a hotărât şi, ca să nu vină pe 
jos a tâ ta distanţă, a pornit hărăbaia neagră, din fiare şi curele vechi, pe patru 
roti şoldii din cauciuc - care se asemuia mai curând cu o uriaşă cârtiţă 
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unsuroasă sau cu orice altă ară tare vreţi, decât cu un motor obişnuit  de ti\iat 
lemne -, şi s-a repezi t intr-un păcăni tor asurzi tor şi un nor albăstrui şi 
inecăcios de fum, până la faţa locului. Cum,să piardă. tocmai el, curiosul
curioşilor, un aşa tărăboi de pomină?! Asta, nu se mai petrecuse! 

Ce mai tura-vura, până şi Anghelina lui Topală, iepşotina care umbla cu 
ţâţele dezgolite fleandura în văzul tuturor şi cu un şarpe de doi metri 
infăşurat pe şale, de-i băgase in călduri pe toţi hăndrălăii din sat, dusă de cu 
noapte la ţelină. să se scalde în pulbere de stele căzc'l toare, auzind cum stau 
lucrurile, n-a mai avut astâmpăr şi a a lergat intr-un suflet la îngrămădeală . 
Costică Cimpoca - sergentul venit pe jos din prizonierat tocmai din Olanda -
se ţinea morţiş după teleleică şi cânta straniu dintr-un fluier, să alunhe 
şarpele, s-o pună la pământ şi să-i domolească pandaliile. 

Şi să nu vă mai zic de cei care dădeau încordaţi la peşte, din ciocul bărcilor 
ori de pe rotilele de spălat preşurile şi lână, in malul Dunării. Au smuls pur 
şi simplu undiţele, pripoanele, vârşile, cârlioan ţele, odoroabele şi şaşmalele 
din apă şi, cu ele în cârcă, au rupt-o la sănc'ltoasa, nemaiţinând cont de nimeni 
şi de nimic, la deal, pe ulcioara lui Fildişi, şi nu s-au mai oprit să-şi tragă 
sufletul decât în dreptul mulţimii de gură-cască bulucită claie peste grămadă 
înaintea pietroaielor de lâng<\ poarta lui Mitu lui Stana .  Avaţii hrăpăreţi, 
sabiţele incovoaite şi ascuţite ca briciul pe burtă, plăcile cocoşa te şi băltoase, 
cât fundurile de tingii, obleţii ca argintul viu, mai răsăriţi decât limba unui 
briceag, ciortanii buzaţi, cu solzii de aur, moacele căpăţânoase, teşite, 
măslinii, cu mustăţile ca sfoara şi ochii cât gămălia de bold, se zbăteau in 
cârligele de oţel şi plasele ude, asemenea unor oglinzi zburătoare care te 
năuceau cu miravcolul scânteierilor lor multicolore. 

Ultimii s-au apropiat, sporind îmbulzeala şi larma, a ţâţa ţi la culme, 
mascaţi de la nunta de cu seară a lui I lie Uşurelu, veterinarul, cu Aurelia 
Paradoschis, învăţă toarea . Arătările, picate parcă din altă lume, nici că se 
singhiseau de careva. Îmbrăcat în cojoace şi haine vechi, întoarse pe dos, în 
pantaloni peticiţi, mai lungi decâ t trebuie, cu fuste şi rochii fistichii, demo
date, purtând căciuli, pălării şi fesuri fără fund, din vremurile trecute, batice 
şi broboade înflorate, mâncate de molii, de le ieşeau smocuri de păr anapoda 
din ele, unele a vând pe fete măşti grozave - cu sprâncenele, mustăţile şi 
bă.rile vâlvoi, cu pomi:-ţii obrajilor, nasurile şi buzele schimonosite şi 
butucănoase, boite de sulemeneli -, altele, ciorapi de mătase, care le poceau 
şi mai rău, se maimu ţăreau cum nu se poate mai caraghios. Făceau, pe 
muţeşte, înţelegându-se prin semne şi din priviri, o sumedenie de năzbâ tii şi 
mâscări. Săreau gardurile, se suiau pe case, în pomi şi pe stâlpii de telegraf, 
umblau sul iga ţi, ca nişte barăoi, pe picioarele din crăci de amorfă, se zben
guiau cum li se năzărea, se dădeau de-a rostogolul, mergeau în mâini, 
că lăreau pe deşelate un biet măgar, cărau  cu roaba pe câte unul a fumat şi 
care nu se mai pu tea ţine pe picioare, se târnuiau de mâneci, puneau pe 
goană băietandri şi feişcanele care le mişunau prin preajmă, lăsau impresia 
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că se iau la harţă sau la trântă, scoteau la iveală în faţa nevestelor, cu o mână 
ascunsă pe sub haine, prin prohaburile descheiate, morcovi groşi şi roşii, îşi 
dezveleau dinaintea flăcăilor şi moşnegilor, de sub corsete de dantelă , ţâţe 
enorme din cârpă, umplute cu tărâţe ori rumeguş, imitau ţopăielile copiilor 
lui Mitu lui Stana, cuprinzându-şi burţile cu braţele. Oamenii voiau, cu tot 
dinadinsul, să le arate că nu sfiau de ei şi ii băteau binevoitori pe umeri, fără 
să le cânte însă, mai mult, în strună. Prin curţi, câini asmuţiţi se zbuciumau 
să smulgă lanţurile.Dănciucilor li se strânseră inimile cât un purice, iar 
picăturile de cerneală ale ochilor le înmărmuriseră pe părinţi. 

După ce şi-au făcut îndeajuns mendrele, înţelegând că nu era rost de şotii 
şi nici de distracţie, mascaţii s-au liniştit ca treziţi din ameţeală şi, numaid
ecât, l i  s-au dezlega t şi limbile. 

„ Da ce e?! Ce s-a întâmpla t?! Ce au? - iscodeau la rându-le, lungindu-şi 
gâturile pe deasupra capetelor celorlalţi. 

„Auăleu ! Burtaaa! Auăleu! Burtaaa meeeaaa ! "  - se căinau ca ieşiţi din 
minţi, printre sughiţuri, cu lacrimile înnodate sub bărbie, cei nouă copii .  

Taman a tunci, iezii lu i  Ivanache Chioseaua, scăpa ţi pe poarta uitată 
deschisă, s-au strecurat, înghesuindse printre picioarele oamenilor şi au  
zvâcnit ca d in  puşcă în mijlocul rotocolului făcut de gloată de jur-împrejurul 
copiilor. S-au aruncat prin aer aidoma unor acrobaţi de înaltă clasă, s-au dat  
de-a berbeleacul ş i  au zburdat peste rogojinile întinse pe jos şi  au aluneca t şi 
prăbuşit în grămada de boabe nevânturate. Au ţâşnit sprinteni înapoi pe 
picioare ca nişte arcuri, s-au împiedica t de copăile de lemn şi de a lbiile şi 
ligheanele de tablă şi lea-u răsturnat. Au răvăşit şi amestacat grăunţele de 
ciocan tină vânturate cu celelal te, împrăştiindu-le de nu s-a mai ştiut care cum 
au fost. În dezlăn ţuirea lor, au trântit cât colo, cu fundul în sus, baniţele şi 
cănile cu apă şi au tăbărât să ia în coarne lada maşinii de bătut porumb. După 
câteva atacuri asupra ei, văzând că nu au nici un spor s-o dă.râme, s-au lup
sit, şi cu privirile crunte, cozile bârligate şi coamele zbârlite, în hazul şi 
frământarea generală, s-au rânduit plănuind un nou şi nimicitor asa l t. 

Iar până să se d umirească vreunul dintre cd de faţă., de ceea ce urma să 
se petreacă, împieliţaţii s-au şi năpustit, behăind furibunzi, cu cioturile de 
cremene ale coarnelor , în burţile umflate ale copiilor. O tânguire grea a 
răbufnit din piepturile tu turor; pentru o clipă roata mulţimii s-a rupt, iar iezii 
aproape că au zburat, azvârlind năbădâioşi din copite, prin ace;i spărtură şi, 
urmăriţi de chiote şi fluierături, s-au făcut nevăzuţi în cucuta şi busturii din 
marginea drumului. 

Răzbiţi de o durere cumplită, până la ultimul, copiii, au scos un  răcnet 
îngrozitor şi au căzut în nesimţire. 

„Aduceţi repede apă! Să-i stropim cu apă rece!" - a u  striga t femeile într
un glas, frângându-şi mâinile şi agitându-se de colo-colo. 

In vremea asta, ceva mni retras, profitând de zăpăceala şi nebăgarea de 
seamă a celorlaţi, unul dintre masca ţi - un sfriji t  pe care, la prima vedere, nu 
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dădeai doi bani, dar ager şi priceput ca un diavol - s-a învârtit pe lângă 
motorul de tăiat lemne al lui Nicu Coroboaie, nu ştiu ce i-a filcut, la ce i-a 
umblat că, până la urmă, a reuşit să-l pornească. 

Hărăbaia s-a urnit singură din loc, a virat uşor într-o parte şi, prinzând 
viteză, zdroncănind din toate fierătaniile, scârţâind din toate încheieturi le, 
învăluită într-o trâmbă compactă de praf şi fum, a lua t-o la vale pe uliţa care 
se surpa, la celălalt capăt, d irect în Dunăre. 

„ Motorul, Nicule!"  - a mai avu t răgazul să strige cineva, că ciporul de 
meraclii s-a răsucit ca la o comandă şi, văzându-l cât de năvalnic de apă, a 
bubuit înviorat, cu mic cu mare, după le, de-a valma, mâncând pământul, 
într-un vacarm nebunesc, ca nu cumva s-o scape şi pe asta ! 

Pe malul Dunării, oamenii au înţepenit năuciţi, cu ochii câ t cepele la luci
ul gol, necurmat, al apei. Motorul lui Coroboaie ia-l de unde nu-i. Doar un 
horcăit  sălbatic, urmat de o gâlgâială şi o şuierătură înfiorătoare, de ţi se 
făcea părul măciucă, le-a curmat piuitul „ .  

Copiii ar fi rămas uitaţi, acolo în drum, mult şi bine, şi cine ştie ce nenorocire 
şi mai mare li sa-r fi putut întâmpla, dacă Mitu lui Stana nu s-ar fi dus în şopron, 
unde-si ţinea căruţa, şi nu ar fi venit înapoi cu cutioiul cu păcură într-o mână şi 
un mănunchi de pene de gâscă în cealaltă. Ajutat de Culinca, s-a căznit şi i-a târât 
şi propotit, pe toţi nouă, cu spatele de pietroaie, a întins cu feşteleocul în unsoarea 
rece, brun-verzuie şi le-a muruit burţile, până li s-a potolit  focul şi înmuiat pielea, 
până li s-au alinat durerile şi şi-au venit, la loc, în fire „ .  

De atunci, de câte ori deschideau vorba despre pâţania asta de pomină, 
oamenii noştri, într-un acord total, afirmau ferm convinşi că la mijloc fusese 
o ispravă încurcată, neclară, dacă nu chiar ceva necurat. Numai în privinţa 
modului cum ea se încheiase, nu cădeau, nici gând, la o învoială. Pârerile 
erau împărţite. Unii, cunoscând faptele din auzite, pretindeau că ală care 
horcăise de-i scuturaseră fiorii şi-i ţintuise cu ţiu i tul  lui înspăimântător în 
malul fluvi ului, n-a fost decât vaporul cu zbaturi, scufundat la renii, şi care 
ieşea la amiază şi trecea, şi-n sus şi-n jos, prin faţa satului şi nu-l zărea 
nimeni. Cei care căutau palizi în părţi, ca şi cum s-ar fi păzit de cineva 
nevăzut, o ţineau, în şoaptă, pe a lor, una şi bună, cum că minunea ce le luase, 
cu mâna parcă, suferinţa copiilor şi îi readusese în simţuri, o săvârşiseră 
pietroaiele prăvălite din lună, de care fuseseră sprijiniţi, iar cele ce se făptuia 
anapoda în sat, tot lor li se datorau. Martorii oculari, cei mai îndreptăţiţi să 
fie crezuţi, nu se uitau  la gura niciunuia, d incontră, declarau sus şi tare că nu 
vaporul bolborosise aşa de turbat, de li se uscase limba în gură şi li se săltase 
inima cât o nucă în gât, ci motorul lui Coroboaie, care, odată înghi ţit de 
Dunăre, începuse să taie butucii şi lemnele pămânstite pe fundul ei „ .  

Dincolo de toate astea, un lucru i-a băgat serios, pe curioşi la  idei: dis
pariţia, d in noaptea ce a succedat întâmplării noastre, a bucăţilor de stâncă 
rotu nde şi galbene, ca două lubeniţe uriaşe roase de ploi şi de gângăniile ier
bii, de lângă poarta lui Mitu lui Stana, cu care ei îşi încercaseră de-atâtea ori 
puterile, dar nici unul nu izbu tise vreodată să le mişte din loc. Oricât au 
răscolit satul şi împrejurările lui, tot nu le-au dat de urmă. Nimeni nu ştia 
încotro îşi luaseră tălpăşi ţa. Se evaporaseră şi nu al tceva, de parcă nici n-ar fi 
existat. 
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RECENZI I 





Corina APOSTOLEANU 

DIALOGURI LA TOMIS 

Un volum de interviuri cu personalită ţi ale literaturii şi artei este un 
fapt cul tural deopotrivă important pentru contemporani şi cei ce vor urma. 

Prozatorul şi publicistul OVIDIU DUNĂREANU ne oferă "CON
VORBIRI PONTICE", carte apărută la prestigioasa edi tură constănţeană "Ex 
Ponto". În calitnte de redactor la revista "Tomis", autorul a intervievnt un 
important număr de scriitori, artiţşti plastici, actori, arhi tecţi, cercetători, par
ticipanţi direcţi şi activi la viaţa spirituală a Constanţei, a Dobrogei în gene
ral .  Aceste dialoguri ocupă perioada 1990-1 997. În ele se regăsesc metamor
fozele pe care societatea românească şi implicit cultura le-a străbă tut în tim
pul post-revoluţionar; "Convorbirile" lui Ovidiu Dunăreanu se configurează 
în aceeaşi măsură şi în elocvente mărturii ale istoriei spirituale a ţinutului 
dobrogea n. 

Partenerii de dialog ai autorului, în ordinea în care apar în volum, 
sunt:  Pavel Chihaia, Gheorghe Bogorodea, Gheorghe Caru ţiu, Vasile 
Cojocaru, Gheorghe Fărcăşiu, Nicolae Fătu, Florin Ferendino, Lucian Iancu, 
Doina Jela, Liviu Manolache, Niţă Manolescu, Traian Marinescu, Cezar Da n 
Mazilu, Cristian Mihăilescu, Nicolae Motoc, Constantin Novac, Doina 
Păuleanu, Dan Perşa, Arthur Porumboiu, Cristian Pricop, Enache Puiu 
(Ştefan Careja), Sorin Roşca, Eugenia Tărăşescu-Jianu şi Florin Şlapac. 
Aparţinând unor generaţii diferite, oamenii de cul tură mai sus menţionaţi au 
un numitor comun: dragostea pentru ţinutul misterios şi subtil al Dobrogei. 
Unii dintre ei nu aparţin prin locul de naştere spaţiului pontic, dar un mare 
număr de ani petrecuţi aici i-a transforma t în apropiaţi ni mării şi farmecului 
acestui pământ. 

Confesiunea este alimentată permanent de amin tiri pe care Ovidiu 
Dunăreanu ştie să le "smulgă" prin întrebări iscusit formulate. Faptul 
biografic devine pretext pentru o adevărată "evadare" în trecu tul spiritual al  
persoanei, dar şi al  întâmplărilor culturale pe rnre le-a trăi t. 

Volumul se deschide cu Pavel Chihaia, u n  fin şi pătrunz<Hor obser
vator al vieţii oraşului de la mare din anii '40-'50. Stabilit actualmente în 
Germania, aprecia tul prozator şi critic de nrtă medievală evocă momente 
inedite ale istoricului Liceului "Mircea cel Bătrân". În "insula literară" a 
ţinutului pontic, Pavel Chihaia are un sentiment de "sol idaritate şi temeini-
cie". 

Actorul şi poetul Vasile Cojocaru vorbeşte despre începuturile sa le 
literare, despre cărţile scrise şi se autoportretizează cu o fină ironie. Trnian 
Marinescu, cel care de o viaţă pictează marea, este un purtător de cuvânt al 
peisajului dobrogean. Nicolae Motoc, unul d intre membrii fondatori a i  revis
tei "Tomis", povesteşte istoricul ei într-o manieră extrem de tranşantă, astfel 
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i ncât dialogul cu Ovid iu Dunăreanu capătă un dinanism accentuat. "Un scri
i t or  al mării" se consideră redactorul şef al revistei, prozatorul Constantin 
\Jovac. Răspunzând cu o mare sinceritate întrebărilor puse, scriitorul îşi 
creionează propria poziţie faţă de o societate în plină transformare, luând în 
discuţie controversatul destin al omului de litere în timpul post-revolutionar. 

Artur Porumboiu mărturiseşte: "Eu trâiesc numai pentru scris"; el 
este unul d intre cei care s-au ataşat cu toată fiinţa lor de ţinutul dobrogean, 
deşi rădăcinile sale spirituale aparţin zonei d in Munţii Buzăului. Într-o con
tinuă cursă cu timpul şi damnat de cuvânt, A thur Porumboiu îşi găseşte în 
scris aliatul cel mai fidel. 

Istoricul şi criticul li terar Puiu Enache (poetul Ştefan Careja) con
turează imaginea unei jumătăţi de secol de viaţă l iterară şi culturală la 
Constanţa, afirmând că "poezia mare se ci teşte cu ochelari şi de mai multe 
ori".  Optezecistul Florin Şlapac, "un scriitor singular prin formulă şi mai ales 
prin stil", declară fără complexe că e "un scriitor independent". 

Acestea sunt desigur câ teva "portrete" dintr-o sumă de dialoguri inci
tante, vii, pline de informaţii bio-bibliografice, care pentru un istoric li terar 
sau un istoric al artei pot constitui o sursă de documente dintre cele mai per
tinente, pe care volumul lui Ovidiu Dunăreanu Ie propune. Lecturând cartea, 
impresia este cu atât  mai puternică cu cât tonul este degajat, lipsit de for
malismul specific acestui gen de scrieri . Redimensionarea istoriei culturale a 
ţinutului pontic este un gest de mare importanţă căruia Ovidiu Dunăreanu 
cât şi partenerii săi de dialog îi acordă întreaga lor atenţie. 

IEŞIREA DIN LABIRINT 

Volumul Patrulaterul cenuşiu sub semnătura lui Artur Porumboiu 
ilustrează convingerea mult agreată de creatori a scrisului ca unică modali
tate de eliberare de angoasele trecutului. 

În fapt, este vorba de o rememorare a detenţiei politice de la Pi teşti 
cu nelinişti toarele ei consecinţe. 

După cum autorul mărturiseşte într-o scurtă prefaţă, e o ediţie 
revăzută şi adăugită a cărţii cu acelaşi t i tlu apărută în 1992, tot la o editură 
consttmţeană, "Europolis". 

"Fenomenul Piteşti" este cunoscut în li teratura română post-decem
bristă ca un spaţiu genera tor de spaime: experienţa trecerii prin închisorile 
comuniste devine o amintire obsesivă a cărei duritate acuze'\ şi după trecerea 
timpului. 

Artur Porumboiu îşi restructurează cartea în doui:'\ capitole mai mari 
Şi eu am fost închis la Piteşti şi respectiv Memoria nu vrea să uite! renunţând 
la partea a treia Vagonul din câmpie, care în prima ediţie "avea doar rolul de 
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a crea o stare mai liniştitoare pentru cititori". 
Rememorarea debutează cu o serie de portrete din lumea închisorii. 

Desigur, contactul cu anchetatorul P, ce are o sarcină precisă, aceea de a-l găsi 
vinovat cu orice chip pe ziaristul ce scrie despre "bucuria organizată" e per
cutant. 

Ameninţările, ironia, dispre�I, iată câteva din "uneltele" de tortură. 
Previzibil până la un moment dat, anchetatorul P devine în partea a doua a 
descrierii un "original". 

Arthur Porumboiu imaginează drumul acestui om la ieşirea din 
biroul său:  salvează un bătrân orb de la un accident de maşină, cumpără flori 
pentru sotie, iar acasă e un soţ şi tată admirabil. 

Scenele de penitenciar, figurile întâlnite acolo, între care Măţarul, 
Arhitectul sunt foarte expresive. Un interes mai mare i se cuvine "domnului 
Nica", "şeful de dormitor", căruia autorul îi acordă un număr mai mare de 
pagini; într-o complicitate dezgustătoare cu fiecare deţinut afla t la ananghie, 
"domnul Nica" este în fond canalia perfectă. 

Încercările repetate de nesupunere, de respingere a unor "ordene" se 
soldează, în mod previzibil cu noi aspre corecţii. Existenţa în peni tenciarul 
din strada Rudului e o etapă nouă în evoluţia deţinu tului căci, grija sa per
manentă este aceea "de a găsi o cale de scăpare". Singura posibilitate de a fi 
al tfel decâ t ceilalţi este greva foamei. Discu tată obsesiv de multi, această 
"metodă de eliberare" este experimentată de ziaristul recalcitrant. 

Ajuns în a saptea zi de grevă, deţinutul care a dovedit că se poate să 
rezişti mai mult de trei zile, încearcă o stare de fericire. E o liberta te "bizară", 
care se finalizează cu o decizie aspră a mai marilor penitenciarului : transfe
rul la Pi teşti, în Patrulaterul cenuşiu. O nouă grevă a foamei pare să fie sin
gurul mod de a obliga la revizuirea dosarului. Un decret care se dă "pentru 
eliberarea" unui grup de deţinuţi e un nou moment de tulburare. 

Într-adevăr, momentul ieşirii pe poarta închisorii ca un om liber nu 
este departe. Cuvintele procurorului cad asemenea unei noi sentinţe: "Te-ai 
sacrificat zadarnic, domnule". 

Revenirea în lume este de fapt  o intrare într-un nou coşmar: 
amintirea zilelor de detenţie. 

Refuzul memoriei de a se conforma statutului de om liber al ziaristu
lui devine o indescriptibilă tortură. Neadaptarea şi respingerea de către soci
etate întăresc neliniştile. 

Singurii care procedează cu inţelepciune sunt părinţii care "ţărani cu 
un înnăscut sim ţ  al discreţiei" respectă tăcerea fiului lor. 

Subcapitolul "File de jurnal" reface şirul obsedantelor scene de 
închisoare. 

Frigul cosmic, singurătatea, veşnica senza ţie că cineva se află la 
pândă nu pot face cas.i bună cu scrisul. Evadarea perfectă : munţii copilăriei 
cu lumea lor paradisiacă. 
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Cugetările înserate în Amprentele sunt de multe ori ecouri ale celor 
a firmate mai înainte în alte capitole. 

Volumul se încheie cu o scenă post-revoluţionară; fostul detinut se 
întâlneşte din întâmplare cu fostul anchetator P, aflat în fruntea unui miting 
la care se strigă: "Jos comunismul". 

Scriind Patrulaterul cenuşiu, Arthur Porumboiu reconstituie un 
episod din infernul roşu. Cronică fidelă a realului, scrisul nu are nevoie în 
acest caz de artificii literare în exces. 

Gândul se exprimă pe sine însuşi într-o inpresionantă naratiune la 
persoana întâi. 
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